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األول اجلزء





اجلاحظ1

وُكنيته نَسبه (1)

لجحوظ «الجاحظ» لقُب وإنما بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هو
أيًضا. حدقتَيه لِكَرب «الحدقي» له يُقال وقد بروزهما، أي عينَيه؛

س للَقلمَّ موًىل هو وكان قلع، بن لعمرو اًال جمَّ وكان أسود، رجًال محبوب جده وكان
الليثي. الفقيمي الكناني قلع بن عمرو بن

ومنزلته َمقامه (2)

ذوي وإمام ُمدافع، بال العرب أدباء وشيخ ُمنازع، بال العربية ُكتاب سيِّد الجاحظ ويَُعد
اإلسالم. ومفاخر الدنيا محاسن من وكان والكالم، الفصاحة وأهل والبيان اللََّسن

ومنشؤه مولده (3)

شيوخ عن ومعارفه علومه وأخذ ببغداد، ونشأ ١٥٩ه/٧٧٥م، سنة حواَيل بالبرصة ُولِد
أستاذه عىل االعتزال مذاهب صيف وتخصَّ فيهما، الكالم أهل وصفوة علمائهما وِجلَّة البلَدين

للمسعودي، الذهب وُمروج ُقتيبة، البن الحديث ُمختِلف وتأويل للجاحظ، والتبيني والبيان الحيوان عن 1

والنِّحل وامِللل ني، للباقالَّ القرآن وإعجاز امُلرتىض، السيد وأمايل األصبهاني، الفرج ألبي واألغاني
واالنتصار للبغدادي، الِفرق بني والَفرق للسمعاني، واألنساب القايل، عيل ألبي واألمايل للشهرستاني،
ورشح َخلِّكان، البن األعيان ووَفيات لياقوت، األدباء ومعجم املرصي، نُباتة البن العيون ورسح للخيَّاط،
وبُغية للُحرصي، اآلداب وزهر أصيبعة، أبي البن األطباء وطبقات العجم، المية عىل الصفدي الصالح
والتاريخ. األدب ُكتُب يف شتَّى ومطالعات السلفية، باملطبعة حديثًا ُطبعت رسائل وثالث للسيوطي، الوعاة



والتبيني البيان

عبدويه بن والرسي هارون بن يزيد عن وحدَّث النظَّام، سيار بن إبراهيم إسحاق أبي
هللا عبد بكر أبو روى وعنه سلمة، بن حماد بن محمد بن والحجاج القايض يوسف وأبي
املربد يزيد بن العباسمحمد وأبو الدلهاب أبي بن هللا عبد بن ومحمد السجستاني داود بن

الجاحظ. أخت ابن أعني أخته؛ ابن املزرع بن ويموت

معارفه (4)

اليونان من الفالسفة ُكتُب وقرأ وأجادها، الفارسية تعلَّم أنه ويظهر كثرية، فنونًا أتقن
يف العربية إىل عهده حتى كتاب يُنَقل ولم األوائل، علوم يف ونظر والهند، والروم والُفرس
ناصع الحجة، قويَّ الرواية، واِسع الحفظ، كثري وكان وتمثَّله. قرأه إال فن أي ويف علم أي
ل فضَّ مما قيل: لقد حتى فوائدها ت وعمَّ الخلق، بها وانتفع اآلفاق، تصانيفه مألت الربهان.
البرصي والحسن بسياسته، الخطاب بن عمر األمم: من غريها عىل ملسو هيلع هللا ىلص محمد ة أمَّ به هللا

ببيانه. والجاحظ بعلمه،

الزيات بابن ُصْحبته (5)

ِلما دؤاد أبي بن أحمد عن ُمنحرًفا الزيَّات، امللك عبد بن محمد الوزير إىل ُمنقطًعا وكان
فقيل الجاحظ، هرب الزيَّات بن محمد عىل ُقبض فلما الشنآن، من وأحمد محمد بني كان

التنُّور. يف هما إذ اثنني ثانَي أكون أن ِخفُت فقال: هربت؟ لَم له:
فُعذِّب خصومه به ليُعذِّب مسامري فيه وجعل الزيَّات، ابن صنعه الذي التنُّور إىل يُشري

مات. حتى فيه هو

دؤاد أبي وابن الجاحظ (6)

الُعنق مغلول عليه دخل الزيَّات ابن موت بعد دؤاد أبي بن أحمد إىل بالجاحظ أُتَي وملا
ما وهللا قال: عليه دؤاد أبي ابن نظر وقع فلما سِمٍل؛ قميٍص يف الرِّجَلني، مقيَّد بسلسلة،
لك، باستصالحي ُت قرصَّ وما للمساوي، َمعِدنًا للصنيعة، َكفوًرا للنعمة، ُمتناسيًا إال عِلمتُك
طبعك. وغاِلب اختيارك، وسوء دخلتك، ورداءة طويَّتك، لفساد منك تصلح ال األيام ولكن
يل يكون أن من خريٌ عيلَّ األمر لك يكون ألن فوهللا هللا؛ أيَّدك عليك ْض خفِّ الجاحظ: فقال
يف عني تعفَو وألن وتُيسء، أُحسَن أن من عنك األُحدوثة يف أحسُن وتُحِسن أُسيئ وألن عليك،
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الجاحظ

إال عِلمتُك ما فوهللا هللا؛ قبَّحك دؤاد: أبي ابن فقال مني. االنتقام من بك أجمُل قدرتك حال
غالم، يا والكفر. النفاق فيه اضطغنت ثم قلبك أمام بيانك جعلَت وقد اللسان، تزويق كثري

األذى. عنه وأِمط ام الحمَّ إىل به ِرصْ
وُخف، وطويلة ثياب من تخت إليه وُحِمل ام، الحمَّ وأُدخَل والَقيد، الُغل عنه فنُزع
عثمان. أبا يا حديثك اآلن هاِت وقال: عليه، أقبل ثم مجلسه، يف فصدَّره جاءه ثم ذلك، فلبس

االعتزال يف مذهبه (7)

ِفرقة شيخ وصار االعتزال، يف بمذهب واختصَّ الكالم، علم يف خاصة بآراءٍ الجاحظ انفرد
َطباع، املعرفة بأن القول به تفرَّد ومما إليه. نسبًة «الجاحظية» ى تُسمَّ املعتزلة ِفَرق من
عىل الِعباد إىل تُنَسب إنها األفعال سائر يف وقوله الحقيقة، عىل العبد ِفعل ذلك مع وهي
هللا يعرف وال أحد يبلغ أن بجائٍز وليس بإرادتهم، وجبت وأنها َطباًعا، منهم وقعت أنَّها
ال فهو وعصبيته؛ ملذهبه حبُّه استغرقه قد عارف وبني ُمعاند، بني عنده والكفار تعاىل.

بخالفه. املعرفة من عنده بما يشعر
هللا. قال: املعايص؟ خلق من الخزيمي: يعقوب ألبي قلت فقال: نفسه عن وتحدَّث

وهللا. أدري ال قال: فِلَم؟ قلت: هللا. قال: عليها؟ عذَّب فمن قلت:

عنيفة ُمناظراٌت والرافضة وامُلرجئة املالحدة من الرأي يف ُمخالفيه وبني بينه ثارت وقد
يف والظَّفر نصيبه، من كان النرص ولكن نع، الشَّ أنواع بكل فيها تناَولوه ة حادَّ ومحاوالٌت
أن غري وفاته، بعد واشتدَّت استمرَّت بل حياته، يف عليه خصومه هجمات تِقف ولم جانبه،
الخيَّاط الُحسني أبو فهذا الخصومات؛ ودحضهاتيك الهجمات، تلك رد من تمكَّنوا أنصاره
عقيدة الجارح بالطعن فيها تناَول الراوندي البن ُمهاجمات «االنتصار» كتابه يف روى
الراوندي؛ ابن صاحبها عىل بردِّها واملثالب املطاعن هذه عىل الخيَّاط ب عقَّ وكيف الجاحظ،

الراوندي): ابن (يعني قال ثم قوله: الخيَّاط رواه ا فممَّ
كان وإن وجودها، بعد األجسام هللا يُعدم أن ُمحاٌل «إنَّه يقول: فإنه الجاحظ وأما
أيًضا استحال وجوده، بعد الجسم يُعَدم أن استحال ومتى قال: عدمها.» بعد أوجدها
بحكاية يُعَرف إنما الرجل قول أن وذلك عظيم؛ الجاحظ عىل كذٌب وهذا عدمه. بعد وجوده
الجاحظ عمرو ُكتُب فإن ُكتُبه؟ من كتاب يف القول هذا ُوِجد فهل بُكتبه، أو عنه أصحابه
الرجل كان فإذا أصحابه؟ من أحد عنه حكاه هل أو الناس، أيدي يف مشهورة معروفٌة
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والتبيني البيان

وبَْهته كذبه تبنيَّ فقد الكذَّاب؛ املاجن هذا به قرفه ما بخالف تُخِرب وأصحابه فُكتُبه ميتًا
األخبار يف وكتابه املشبِّهة، عىل الرد يف الجاحظ عمرو كتاب قرأ فمن بعد، ومن وجهله.
عز هللا يُكن لم عظيًما َغناءً اإلسالم يف له أنَّ َعِلم القرآن، نظم يف وكتابه النبوة، وإثبات

له. ليُضيعه وجل
مذهبًا هذا عرصنا يف أصبح قد تالشيها وعدم املادة ببقاء القول إنَّ لَعْمري قلت:
وغريها، أوروبا يف وُفحولهم العلماء أكابر من الكثريُ أُُسسه بصحة ويَِدين به يسلِّم معروًفا
إىل سبيل ال ما واالستقراء البحث عىل املبنية العلمية والرباهني األدلة من صحته عىل ولهم
املذهب فينترص بال، عىل يخطر لم بما االكتشافات من الزمن جاء إذا إال إضعافه، أو دفعه
إليه السبق فضل له كان الرأي هذا ارتأى قد الجاحظ كان فإذا املادي؛ املذهب عىل الروحي

قرنًا. عرش أحد منذ به والقول
ببُغض للجاحظ رميُك وأما الراوندي: ابن عىل به يردُّ فيما «االنتصار» صاحب قال ثم
يعرف ال ألنَّه العدو؛ من الويلَّ وال امُلبِغض، من امُلِحب تعرف ال أنَّك عىل دليل فهو الرسول
يُعَرف وال الجاحظ، بَلغه ما ذلك يف بَلغ للنبوة واحتجَّ الرسالة نرص منهم أحًدا امُلتكلمون
كتاب غري نبوَّته، ملسو هيلع هللا ىلصعىل ملحمد حجة وأنه تأليفه، وعجيب القرآن لنظم االحتجاج يف كتاب
وهل مشهورة. األخبار مجيء تصحيح يف وُكتُبه الرسالة إثبات يف ُكتُبه وهذه الجاحظ،
به يُستدلُّ مما أوكَد بيشءٍ به جاء فيما وتصديقه به واإليمان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حب عىل يُستدلُّ

إياه؟ وتصديقه للرسول الجاحظ حب عىل

والحشوة العامة إىل تقرُّبًا خصومه به ثلبه ومما (8)

وأحَسنُهم امُلتقدمني، عىل واملعابر امُلتكلمني آِخر وهو الجاحظ، إىل نصري ثم قتيبة: ابن قال
يصغر، حتى العظيم وتصغري يعظم، حتى الصغري لتعظيم تلطًفا وأشدُّهم استثارًة، للحجة
وتجده الِبيضان، عىل ودان السُّ بفضل ويحتجُّ ونقيضه، اليشء يعمل أن إىل االقتدار به ويبلغ
ل يُفضِّ ومرًة نة، السُّ وأهل العثمانية عىل للزيدية ومرًة الرافضة، عىل للعثمانية مرًة يحتجُّ
وقال الجماز، قال ويُتبعه ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول قال ويقول: ره، يؤخِّ ومرًة عنه هللا ريض عليٍّا
كتاب يف يُذَكر أن عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ويُجلُّ الفواحش، من وكذا كذا غزوان بن إسماعيل

سطَرين؟ أو سطر بعد أو ورقة يف فكيف فيه، ذُِكرا
ز تجوَّ عليهم الرد إىل صار فإذا املسلمني، عىل النصارى ُحَجج فيه يذُكر كتابًا ويعمل
وتجده املسلمني. من الضَعفة وتشكيك يعرفون، ال ما عىل تنبيههم أراد إنما كأنه الحجة يف
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الجاحظ

ويستهزئ النبيذ، اب وُرشَّ األحداث استمالة بذلك يريد والعبث؛ للمضاحيك ُكتُبه يف يقصد
وذكر الشيطان، وقرن الحوت كبد كِذكره العلم، أهل عىل يخفى ال استهزاءً الحديث من
املسلمون يبيِّضه أن يجب كان وقد املرشكون، فسوَّده أبيض كان وأنه األسود، الحجر
فأكلتها عائشة رسير تحت الرضاع يف امُلنَزل فيها كان التي الصحيفة ويذُكر أسلموا. حني
رأسه، يف الُهدهد ودفن والُغراب، الدِّيك تناُدم يف الكتاب أهل أحاديث من وأشياء الشاة،
وأوَضِعهم ة، األمَّ أكذب من هذا مع وهو هذا. وأشباه الحمامة وَطوق الضفدع، وتسبيح

لباطل. هم وأنَرصِ لحديث،
يحيى، بن أحمد العبَّاس أبي مجلس يف الجاحظ ِذكر جرى أنه عمٍرو أبي عن وُروَي

ثقة. غري فإنه الجاحظ؛ ِذكر عن أمِسكوا فقال:
أُوتَي قد وكان كالمهم، يف ليس ما الثِّقات عن روى الجاحظ كان األزهري: وقال
واملعرفة العلم أهل أنَّ غري فنونه، يف واسًعا ومجاًال خطابه، يف وبيانًا لسانه، يف بَسطًة

دفعوه. الصدق وعن وه، ذمُّ
الجاحظية: امُلقامة يف الهَمذاني البديع وقال

نَظُمه يُقرصِّ لم من والبليغ يِقف، اآلخر ويف يقطف، البالغة ي ِشقَّ أحد يف الجاحظ إنَّ
فهلُّموا قال: ال. قلنا: رائًقا؟ شعًرا للجاحظ تَرون فهل بشعره، كالمه يُزِر ولم نثره، عن
الكالم لُعريان ُمنقاد االستعارات، قليل العبارات، قريب اإلشارات، بَعيد فهو كالمه؛ إىل
غري لفظٍة أو مسموعة، غري بكلمٍة له سمعتم فهل يُهِمله، ُمعتاصه من نَفوٌر يستعمله،

مصنوعة؟
النيل، من السند نهر هو الذي ُمكران نهر أن الجاحظ وزعم املسعودي: وقال
الدليل؟ هذا له وقع كيف أدري فلست فيه، التماسيح بوجود النيل من أنه عىل ويستدلُّ
الِبحار، يسلك لم الرجل ألنَّ الغثاثة؛ نهاية يف كتاب وهو «األمصار»، كتابه يف ذلك وذكر
ُكتُب من ينُقل ليٍل حاِطُب هو وإنَّما واألقطار، املسالك تعرَّف وال األسفار، أكثر وال

الورَّاقني.
الجاحظ بثلب يقصدون إنَّما أنهم إىل نا أَرشْ الذين أولئك من املسعودي ليس قلت:
العلوم فروع من به ص مخصَّ هو فيما ينظر عاِلٌم ولكنه والحشوة، ة العامَّ إىل الُقربى
يف املسعودي طعنة أذَكَرتني وقد جانَبه. قد املسألة هذه يف الحق أنَّ يف شكَّ وال واملعارف.

أحمد. بن الخليل يف للجاحظ ِمثلها طعنًة الجاحظ
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والتبيني البيان

الخليل يف الجاحظ رأي (9)

يف كتابًا وضع والَعروض، النحو يف إحسانه أجل من أحمد بن الخليل إنَّ الجاحظ: قال
كثَُرت وال قط، قضيبًا بيده مسَّ وال قط، وتًَرا يُعالج لم وهو األصوات، وتراكيب اإليقاع
الخطأ ذلك د يتعمَّ أن األرض يف بليغ كلُّ جهد ولو الكالم، يف كتابًا وكتب للمغنِّني. ُمشاَهدته
ذلك ِمثل له تهيَّأ مَلا الهذيان يف ِمرَّته ُقوى استفرغ َمْمروًرا أن ولو ذلك، له وقع مَلا والتعقيد

تعاىل. هللا من بخذالٍن إال ألحد ذلك يتأتَّى وال منه،
قال ما الجاحظ يف ليقول املسعوديَّ قيَّض هللا ولعل االتفاقات، طريف من وهذا قلت:

ِقَصاٌص﴾. ﴿َواْلُجُروَح أحمد، بن الخليل يف الجاحظ

فيه العارفني آراء ومن (10)

الجاحظ، ثالثة؛ من العلم عىل أحرص رأيت ما امُلربد: يزيد بن محمد العبَّاس أبو قال
بيده وقع إذا كان فإنه الجاحظ فأما القايض. إسحاق بن وإسماعيل خاقان، بن والفتح

إلخ. … كان كتاب أيَّ آِخره، إىل أوله من قرأه كتاٌب
منه: فصل يف يقول كتابًا الجاحظ إىل خاقان بن الفتح وكتب

ِلِعلمك نفسه، يف عَظمتك ولوال ِذكرك، عند ويهشُّ بك يَجدُّ املؤمنني أمري إنَّ
أنت فيما وتدبريك رأيك ولغَصبك مجلسه، عن بُعِدك وبني بينك َلحاَل ومعرفتك،
نفسه يف فِزدتُك عنوانه، هذا من إيلَّ ألقى كان ولقد عليه. وُمتوفر به مشغول
كتاب عىل امِلنَّة هذه واعتِقْد الحال، هذه يل فاعِرْف تجشيمك؛ عن بها كفَّ زيادًة
نفسه، عىل به جدا ممن وُكن إيلَّ، به ل وعجِّ منه وافرْغ النصارى»، عىل «الرد
مستقبلة، كاملة لسنٍة لك واستسلفت مىض، ملا استطلقته قد مشاهرتك. وتنال
أني ولوال غنام»، «بصرية يف رسالتك قرأت وقد نفسك. به تحتكم لم مما وهذا

والسالم. قراءتها، عند يعرتيني ما لعرَّفتك مخيِّلتك يف أزيد

ُكتُبه عىل رين امُلتوفِّ بالجاحظ، امُلعَجبني من العميد ابن الفضل أبو الرئيس وكان
حتى وكتابه، أسلوبه يف مذهبه الذاهبني وآدابه، علومه ِبحار من امُلغِرتفني ومصنَّفاته،
مجلس نا حَرضْ ريايف: السِّ القاسم أبو قال الثاني». «الجاحظ ب أحيانًا ب يُلقَّ كان لقد
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الجاحظ

منه الحارضين بعض فغضَّ الجاحظ، ِذكر فجرى الوزير، العميد ابن الفضل أبي األستاذ
الرجل هذا عن األستاذ أيُّها سكتَّ له: قلت الرجل خرج فلما عنه. الوزير وسكت به، وأْزرى
جهله، عىل تركه من أبلَغ مقابلته يف أِجد لم فقال: أمثاله؟ عىل الرد يف عادتك مع قوله يف
تعلِّم الجاحظ فُكتُب القاسم؛ أبا يا إنسانًا بذلك وصار ُكتُبه يف لنظر له وبيَّنت واَقفتُه ولو

لذلك. أستصلحه ولم ثانيًا، واألدب أوًال، العقل
أصول يف مقالة وله فن، كل يف التصانيف صاحب الجاحظ خلِّكان: ابن القايض وقال
وكذلك غريبة، كل فيه جمع فلقد «الحيوان»؛ كتاب وأمتعها تصانيفه أحسن ومن الدين.

الَخلق. مشوَّه فضائله مع وكان ا. جدٍّ كثرية وهي والتبيني»، «البيان

ونوادره أخباره من يشء (11)

َمقامه، وجاللة ِجده مع وكان رائقة، وأحاديث فائقة، ونوادر شائقة، أخباٌر وللجاحظ
بقوة خصومه ُمجاَلدته ومع والتناظر، الجدل يف املشهورة مواقفه ومع َمنزلته، وُسموِّ
والتندُّر والطرائف، والنُّكت واللطائف، امُلَلح إىل ميَّاًال كله هذا مع كان بيانه، ومتانة َلَسنه،
يتناول ما فيها كان ولو يرويَها وأن النكتة ن يدوِّ أن يُبايل ال والُهزء، والسخرية والعبث،

فقال: نفسه عن به حدَّث ما ذلك فمن وقاره؛ ُحىل من ويأخذ جالله، ويمسُّ َسْمته،
آالف بعرشة يل فأمر َمنظري، استبشع رآني فلما ولده، بعض لتأديب للمتوكِّل ذُِكرُت
إىل االنرصاف يريد وهو إبراهيم بن محمد فلقيت عنده، من فخَرجت وَرصفني، درهم
فرِكبْنا رأى، َمن بُرسَّ وكنَّا حرَّاقته، يف واالنحدار معه الخروج عيلَّ فعرض السالم، مدينة
عوَّادة فاندفعت بالغناء، وأمر ستارة نصب القاطول نهر فم إىل انتهينا فلما الحرَّاقة، يف

فغنَّت:

ِغ��َض��اُب ون��ح��ن ده��رن��ا ي��ن��ق��ض��ي وع��ت��اُب ق��ط��ي��ع��ٌة ي��وم ك��ل
األح��ب��اُب؟ ك��ذا أم ال��خ��ل��ق ذا ُدون ب��ه��ذا ُخ��ِص��ص��ُت أن��ا ِش��ع��ري ل��ي��ت

فغنَّت: الطنبورية فأمر وسكتت.

ُم��ِع��ي��ن��ا ل��ه��ُم أرى إْن م��ا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن��ا رح��م��ت��ا وا
ف��يَ��ص��ِب��رون��ا ويُ��ق��َط��ع��ون َن ويُ��ص��َرم��و يُ��ه��َج��رون ك��م
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والتبيني البيان

إىل بيدها ورضبت يصنعون. هكذا قالت: ماذا؟ فيصنعون العوادة: لها فقالت
غالٌم محمد رأس وعىل املاء، يف نفسها فألقت قمر، فلقة كأنها وبرزت فهتكتها، الستارة
وأنشد: املاء بني تمرُّ وهي إليها ونظر املوضع، فأتى ِمذبَّة، وبيده الجمال يف يُضاهيها

تَ��ع��ل��م��ي��ن��ا ل��و ال��ق��ض��ا ب��ع��د غ��رَّق��ت��ن��ي ال��ت��ي أن��ِت

يَُريا. فلم غاصا ثم ُمعتِنقان، بهما فإذا الحرَّاقة ح املالَّ فأدار أثرها، يف نفسه وألقى
فعل عن يُسلِّيني حديثًا لتُحدِّثني عمرو، يا قال: ثم أمُرهما، وهاَله ذلك محمد فاستعظم
للمظالم قعد وقد امللك، عبد بن يزيد حديث فحرضني قال: بهما. ألحقتك وإال هذين
إيلَّ يُخِرج أن املؤمنني أمري رأى إن فيها: قصة به فمرَّت القصص، عليه وعرضت يوًما
ويأتيه إليه يخرج َمن وأمر ذلك، من يزيد فاغتاظ فعل. أصوات ثالثة تغنِّيَني حتى فالنة
بني وقف فلما فأدخله، الرجل، إليه يُدِخل أن يأمره آَخر رسوًال الرسول أتبع ثم برأسه،
عفوك. عىل واالتِّكال بِحلمك، الثقة قال: صنعت؟ ما عىل حَملك الذي ما له: قال يَديه
ومعها الجارية فأُخرجت أمر ثم خرج، إال أميَّة بني من أحد يبَق لم حتى بالجلوس فأمره

غنِّي: الفتى: لها فقال ُعودها،

ف��أج��ِم��ل��ي َص��ْرم��ي أزم��ع��ِت ق��د ك��ن��ِت وإن ال��ت��دلُّ��ِل ه��ذا ب��ع��َض م��ه��ًال أف��اط��َم

غنِّي: فقال: قل. يزيد: له فقال فغنَّته.

م��ش��غ��وُل ع��ن��ك إن��ي ال��ب��رُق أيُّ��ه��ا ي��ا ل��ه ف��ق��ل��ُت ن��ج��ديٍّ��ا ال��ب��رُق ت��ألَّ��ق

فما به، له فأمر رشاب. برطل يل تأُمر موالي، يا فقال: قل. يزيد: له فقال فغنَّته.
فقال فمات. دماغه عىل نفسه فرمى ليزيد، قبَّة أعىل عىل وصِعد وثب حتى رشبه استتمَّ
وأردُّها جاريتي إليه أُخرج أني ظنَّ الجاهل األحمق أتراه راجعون، إليه وإنا هلل إنا يزيد:
وتصدَّقوا فبيعوها وإال أهل، له كان إن أهله إىل واحملوها بيدها ُخذوا ِغلمان، يا ِملكي؟ إىل
يزيد دار وسط يف حفرية إىل نظرت الدار طت توسَّ فلما أهله، إىل بها فانطلقوا بثمنها. عنه

وأنشدت: أيديهم من نفسها فجذبت للمطر، أُعدَّت قد

م��وِت ب��ال ع��ش��ٍق ف��ي خ��ي��َر ال ه��ك��ذا ف��ل��ي��ُم��ْت ع��ش��ًق��ا م��ات م��ن
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الجاحظ

ِصلتي. وأجزل محمد عن ي فُرسِّ فماتت، دماغها عىل الحفرية يف نفسها وألقت
ُقويل فقلت: سندية، جاريٌة إيلَّ فخرجت الباب، فطرقت يل صديق منزل أتيت وقال:
الحدقيُّ ُقويل ال، فقلت: لُغتها. عىل بالباب؟ الجاحُد أقول فقالت: بالباب. الجاحُظ لسيِّدك

ورجعت. شيئًا. تقويل ال فقلت: الحلقي؟ أقول فقالت: بالباب.
طويلة وكانت العسكر، يف إحداهما رأيت امرأتنَي، ِمثل أحٌد أخجلني ما مرًة: وقال
أنت اصعد فقالت: معنا. ُكِيل انزيل فقلت: أُمازحها، أن فأردت طعام، عىل وكنت القامة،
حاجة إليك يل فقالت: داري باب عىل وأنا أتَتني فإنها األخرى وأما الدنيا. ترى حتى
هذا. ِمثل له: وقالت يهودي، صائٍغ إىل بي أتت أن إىل معها فقمت معي. تمَيش أن وأريد
عليه أنقش أن وأمَرتني بفصٍّ إيلَّ أتت إنها فقال: قولها عن الصائغ فسألت وانرصفت،

سمعت. ما وقالت بك فأتت الشيطان. رأيت ما ِستي يا لها: فقلت شيطان، صورة
عمائمهم، وصفوا ثيابهم، صَقلوا قد قوًما فرأيت ببغداد، امُلكاتَبات ديوان دخلت وقال:
ُجَفاءً﴾، َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ تعاىل: هللا قال كما فوجدتهم اختربتهم ثم ُطُرزهم، ووَشوا
يَكِسبون. مما لهم وويل أيديهم، كتبت مما لهم فويٌل سخيفة، وبواطن نظيفة، ظواهر

ال صالح رجٌل إنه حوله: ملن فقلت به، الولع فأردت قاٍض عىل يوًما وقفت وقال:
هللا. حسبك وقال: إيلَّ فنظر عنه. فتفرَّقوا الشهرة. يُحبُّ

ال فقال: دينار؟ ألف ولك هجينًا تكون أن ك أيَرسُّ الكالبي: لُعبيد يوًما قلت وقال:
نبيَّا قلت: أطاعه. من هللا أخزى فقال: أَمة؟ ابن املؤمنني أمري فإن قلت: بيشء. اللؤم أحبُّ
ال قال: القدري؟ وما قلت: . قدريٌّ إال هذا يقول ال فقال: أَمة؟ ابنَا ومحمد إسماعيل هللا

سوء. رجُل أنه إال أدري،
منها. فعلِّمني ُمسِكت، جواب ألف لك أنَّ سمعت فقال: الثُّقالء بعض أتاني وقال:
له؟ أقوله يشء أي الروح؛ ثقيل يا الَقحبة، زوج يا شخص: يل قال إذا فقال: نعم. فقلت:

صَدقت. له: قل قلت:
فلما وختمها، رقعًة له فكتب به، بالوصية أصحابه بعض إىل كتابًا بعضهم وسأله
ه، حقَّ أُوِجب وال أعرفه ال من مع إليك هذا كتابي فيها: فإذا ها فضَّ عنده من الرجل خرج
الجاحظ: فقال إليه الرجل فرجع ك. أذمَّ لم رَددته وإن أحمدك، لم حاجته قضيت فإن
العناية أردت إذا يل عالمة فإنه فيها؛ ما يَضريك ال قال: نعم. قال الورقة؟ فضضت كأنك
عالمة قال: هذا؟ ما الجاحظ: فقال ولعنك. ورجَليك يَديك هللا قطع الرجل: فقال بشخص.

شخًصا. أشكر أن أردت إذا يل
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والتبيني البيان

من أُكثر ال إني فقال: له. فعرَّضت لحًما، عنده آكل فلم يل صديق عىل نزلت وقال:
الذي البيت أراد إنما أخي، يا فقلت: اللَِّحم. البيت يكره هللا إن الحديث: سمعت منذ اللحم

اليوم. ذلك من اللحم حضور ر يؤخِّ فلم بالِغيبة، الناس لحوم فيه تؤكل
الجاحظ. َمعابث من وهذه قلت:

الخاصة رسائله من نَُخب (12)

له: تنكَّر قد وكان الزيَّات، امللك عبد بن محمد إىل كتب

من أعارك ما ورصف الهوى، َرسف من وعَصمك الغضب، سوء من هللا أعاذك
— هللا أيَّدك — ِخفُت فقد األناة؛ إيثار قلبك يف ح ورجَّ اإلنصاف، حب إىل القوة

الحكماء. ُسبُل ومجانبة فهاء، السُّ نَزق إىل املنسوبني من عندك أكون أن
ثابت: بن ان حسَّ بن الرحمن عبد قال فقد وبعد،

َل��س��ع��ي��ُد ج��ن��ى م��ا إال ال��ن��اس م��ن س��ال��ًم��ا وأص��ب��ح أم��س��ى ً ام��رأ وإن

اآلَخر: وقال

وب��ال��ب��اط��ِل ب��ال��ح��قِّ ��وه ذمُّ ��ه ذمِّ إل��ى ال��ن��اَس دع��ا وم��ن

تغافلك دوام ألن إال أجرتئ فلم — هللا أصلحك — عليك اجرتأت كنُت فإن
املكافأة؛ من يؤمن امُلتتابع والعفو اإلغفال، يُورث الذي باإلهمال شبيه عني
يل خريًا كان ُعَمر هللا: رحمه لعثمان حذيفة بن حصن بن ُعيينة قال ولذلك
أيَّدك — عقابي تهُب ال كنت فإن فأْغناني؛ وأعطاني فأتْقاني، أرهبني منك،
النقمة، يف تشفع النعمة فإن عندي؛ ألياديك فَهبْه عندك، يل سلفت لخدمٍة — هللا
األُحدوثة، لحسن ذلك فافعل وإال العادة، حسن إىل فُعْد لذلك ذلك تفعل وإال
العقوبة؛ استحقاق من أهله أنا ما دون العفو من أهله أنت ما فأِت وإال
ِرصَت إذا حتى امُلرص، عقاب عن وتتجاىف امُلتعمد، عن تعفو جعلك من فسبحان
إال واإلنعام لك، إال الشكر يعرف ال ومن ِنسيان، وذنبه ِذكر، هفوته َمن إىل

بالعقوبة. عليه هجمت منك،
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موت وأن عنِّي، صفحك كَزيِن عيلَّ غضبك َشني أن — هللا أيَّدك — واعلم
لك أن واعلم بك. سببي اتصال مع ِذكري كحياة منك سببي انقطاع مع ِذكري

والسالم. كريم، وغفلَة عليم، فطنَة

فقال: يستعطفه، دؤاد أبي بن أحمد إىل وكتب

من عليه هللا طبعك ما إال شفيع عىل أقدر وال سبب، هللا أعزَّك عندي ليس
الفضل وإثبات الظن حسن نتاج من إال يكون ال الذي والتأميل والرحمة، الكرم
وأكون ُمعِتب، خري فتكون الشاكرين الُعتقاء من أكون أن وأرجو املأمول، بحال
سببًا اإلنعام وهذا اإلنعام، لهذا سببًا األمر هذا يجعل أن هللا ولعل شاكر، أفضل
بقيًة أنمى وال بركًة أعظم ال فيكون أجنحتكم؛ تحت والكون إليكم، لالنقطاع
والسيئة وسيلة، الذنب عاد — ِفداك ُجعلُت — وبِمثلك فيه، أصبحت ذنٍب من

ُغنًما. والُغرم خريًا، الرش به انقلب من وِمثلك حسنة.
عىل الدنيا يف الذِّكر وِطيب اآلخرة يف األجر وإنَّما حظه، أخذ فقد عاَقب من
وكرمك. عقلك بني فيما وأهلك أضيع أال وأرجو املرائر. ع وتجرُّ االحتمال قدر
العفو والثناء الفضل وإنَّما ه، حقُّ وعُظم ذنبه صُغر ن عمَّ يعفو من أكثر وما
غريكم من ُمستطرًفا العظيم العفو كان وإن الُحرمة. ضعيف الُجرم، عظيم عن
أنتم فال أمركم، مخالفة إىل الناس من كثريًا ذلك دعا ربما حتى فيكم، ِتالد فهو
عيىس كمثل إال مثلكم وما تندمون. إحسانكم سالف عىل وال تنُكلون، ذلك عن
وأسمعهم ا رشٍّ أسمعوه إال إرسائيل بني من بمأل يمرُّ ال كان حني مريم ابن
أسمعتهم ا رشٍّ أسمعوك كلما كاليوم؛ رأيت ما الصفا: شمعون له فقال خريًا،
يف وال الخري، إال أوعيتكم يف وليس عنده. مما يُنفق امرٍئ كلُّ فقال: خريًا؟

ينضح. فيه بالذي إناء وكل الرحمة، إال أوعيتكم

يقول: وكتب

هللا أبقاك عاَقب، من واألوىل. اآلخرة من ك أهمَّ ما وكفاك بالتقوى، هللا زيَّنك
تناهى فقد اإلرصار؛ عقوبَة الهفوة وعىل الكبرية، عقوبَة الصغرية عىل تعاىل،
. قرصَّ فقد واألقايص، واألداني واألعايل، األسافل بني يفرِّق لم ومن الظلم. يف
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ظنُّك فما الهوى، َرسف إىل يؤدَِّي أن َمخافَة الرضا َرسف أكره كنت لقد وهللا
بقدر الُخرق من ومعه اش، فحَّ َعجول طيَّاٍش من الغضب وغلبة الغيظ برسف
ِجنسك وكذلك جسم، أنت كما ُروح وأنت الحمراء؟ امِلرَّة الِتهاب من ِقسطه
ولذلك أكمل؛ الُجفاة الِغالظ يف وضده أرسع، الرقاق يف التأثُّر أن إال ونوعك،
الذنب مقدار تعرف أن أردت فإذا وغلبته. الغيظ سلطان من عليك جزعي اشتدَّ
َمعِدنه من إخراجه سبب ويف ِعلَّته، يف فانظر عليه، عقابك مقدار من إليك
والثبات، ع الترسُّ يف صاحبه جهة وإىل دَرج، منه الذي ه وُعشِّ نَجم، منه الذي
ِضيق سببه كان ذنب فكل التوبة. عند وِفطنته التعريض، عند ِحلمه وإىل
الحميَّة، طباع وغلبة األنَفة طريق من أو املقادير، يف الفيض جهة من صدر
يف به مقرص أنه عمله له زين فيما استحقاقه جهة من أو الجفوة جهة من
جائًزا ذلك كان أو عليه، مكذوبًا عنه ُمبلًغا كان أو رتبته، عن مؤخر حقه،
كريم، عليها يقف فليس الشكل هذا من ذنوبه كانت فإذا منه، ُممتنع غري فيه
عقله يكون حتى كريًما، معروفه بكثرة يه أسمِّ ولست حليم. فيها ينظر وال
حتى حليًما، الِعقاب بكفِّ يه أسمِّ ال كما طباعه. عىل غالبًا وِعلمه لعلمه، غامًرا
إال له سبب ال ذلك بعد الذنب وجدت ومتى وترك. أخذ ما بِمقدار عارًفا يكون
جهنم، قعر دون بِعقاٍب لصاحبه ترَض لم فلو الغالب، والنِّفار املحض، البُغض
من أقرُب واألناة األرشاف. من عالٌم رأيَك ولصوَّب العقالء، من كثري لعذََرك
باألناة؛ عليك األول: قال وقد العجلة. خوف من وأنأى الذم، من وأبعُد الحمد،
يُصارع وليس أوَقعتَه. قد ما ردِّ عىل منك أقدُر عه تتوقَّ ما إيقاع عىل فإنك
قهره، إال [ُمنازع] انتهائه قبل يُنازعه وال َرصعه، إال يشءٌ شبابه أيام الغضَب
ثم واشتعل، ناره وأذكى واستفحل، تمكَّن فمتى هيجه، قبل له يُحتال وإنما
بالتوراة، استبطنته فلو وطاعة، سمًعا أعوانه ومن قدرة، صاحبه من القى
وأتيته إفراًغا، القرآن رأسه عىل وأفرغت بالزَّبور، ولَددته باإلنجيل، وأوجرته
ِذكُره إال العبد غضَب يُسكِّن ولن قوَّته، أقىص دون قرصَّ مَلا شفيًعا، بآدم

الرب. غضب
وال عني، للعفو التماًسا ِعتابي يف ُمضيِّك بعد — هللا حفظك — تِقف فال
الغضب يتَّهم من وقفَة ِقف ولكن بي، الرحمة طريق من إفراطك عن تقرص
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ال من إمساَك ويُمسك أعداءً، للكرم أنَّ ويعلم دينه، عىل والشيطان عقله، عىل
تزلَّ، أن لنفسك تُنكر وال الخطأ. من الهوى يُربئ وال الهوى، من نفسه يُربئ
إال أسألك ولست بيده. خلقه وقد السالم عليه آدم زلَّ فقد يهفَو؛ أن ولعقلك
السالمة من يجلب وما الِحلم وترى ذهنك، إليك ويرتدُّ نفسك، تسُكن ريثما

عليًما. به وكفى يَعلم، وهللا األحدوثة، وطيِّب
املوتى ِعداد يف نفيس عند وكنت ُمكاتَباتي، يف بنفيس أْفديَك أن أردت لقد
أْفديَك أن معاملتك، يف اللؤم ومن لك، الخيانة من أن فرأيت الَهلكى، حيِّز ويف
أقول وأنا معدوم، والذُّخر ذُْخر، أنفس لك جعلت قد أني أُريَك وأن ميتة، بنفٍس
الطارف األخ ة مودَّ من خريٌ أخلَق وإن التالد األخ ة مودَّ ثقيف: أخو قال كما

ته. ِجدَّ وراقت مساعدته، ظهرت وإن
ومعك. لك وكان عليك، وسلَّم هللا سلَّمك

يقول: املغربي قليب إىل وكتب

َلساَجلتُك مجروحة، بك وُروحي مقروحة، هواك يف كبدي أن لوال قليب يا وِهللا
من صربي يُديل تعاىل هللا أن وأرجو املصاَرمة، حبل وماَددتك القطيعة، هذه
حتى باالجتماع العهد طال فقد راِغم؛ الِقىل وأنُف مودَّتي إىل فريدُّك جفائك،

االلتقاء. عند نتناكر ِكدنا

شعره من نُبَذ (13)

ال أننا إال الفصاحة، يف َمنزلته ودون البالغة، يف طبقته دون كان وإن الجاحظ وِشعر
منه. عليه عثَْرنا ما إثبات دون الرتجمة هذه نرتك أن يُمِكننا

از: الجمَّ بها يهجو للجاحظ األبيات هذه املزرع بن يموت روى

ُم��ن��ت��ه��اه إل��ي��ه ٌر َم��ق��ُص��و ��از ال��ج��مَّ نَ��س��ُب
ق��ف��اه يَ��ْع��دو وال ِس ب��ال��نَّ��ا األح��س��اُب ت��ن��ت��ه��ي
ك��اِت��ب��اه ف��ي��ه ـ��اِز ال��ج��م��ـ أب��و َم��ن ي��ت��ح��اج��ى
ي��راه َم��ن إال ـ��اِز ال��ج��م��ـ أب��و َم��ن ي��دري ل��ي��س
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الخضاب: يف األبيات هذه العيناء أبو له وروى

ب��ال��س��ؤاِل إل��يَّ ف��اس��ت��ع��ج��ل��ْت ه��الِل ب��ن��ي م��ن ف��ت��اًة ُزرُت
ِج��ري��اِل ف��ي ك��رع��َت ك��أن��م��ا ��ب��اِل ال��سِّ ق��اِن��َي أراَك ل��ي م��ا
ح��ي��ال��ي وم��ن ام��ي ق��دَّ ت��ن��حَّ أم��ث��ال��ي؟ م��ن ِم��ث��لُ��ك ي��ب��ت��غ��ي م��ا

وقال:

ال��ُم��ص��ي��ُب وال��َف��ه��ُم ال��ِع��ل��ُم غ��ذاه ح��ك��ي��ًم��ا تَ��ل��ق��ى إن ال��ع��ي��ُش يَ��ط��ي��ُب
ال��ل��ب��ي��ُب يَ��ع��رُف��ه ال��ع��ل��ِم وف��ض��ُل ج��ه��ٍل ك��لِّ َح��ي��رَة ع��ن��ك ف��يَ��ك��ش��ُف
ط��ب��ي��ُب ل��ه ل��ي��س ال��ج��ه��ِل وداءُ ش��ف��اءٌ ل��ه ل��ي��س ال��ِح��رِص َس��ق��اُم

وقال:

ُم��س��ت��م��تَ��ُع ال��م��رءِ ِخ��ض��اِب ف��ف��ي ح��اِل��ِه ع��ن ال��رأِس ل��وُن ح��اَل إْن
األض��لُ��ُع؟ ل��ه تُ��ح��ن��ى ال��ذي ف��م��ا ِح��ي��ل��ٌة ل��ه ش��اَب َم��ن أنَّ َه��ْب

الَربمكي: الحسن أبو له وروى

ُخ��لِّ��دوا وم��ا ج��م��ي��ًع��ا ت��ف��انَ��وا م��َض��وا أص��دق��اءُ ل��ن��ا وك��ان
ال��َع��ُدو وم��اَت ال��ص��دي��ُق ف��م��اَت ال��َم��ن��وِن ُك��ئ��وَس ج��م��ي��ًع��ا ت��س��اَق��وا

املدح: يف أبيات من وله

ال��َع��َدْم َش��ب��اَة ع��ن��ه��م ف��ف��لَّ��َل ب��إخ��واِن��ه أثْ��رى ح��ي��ن ب��دا
ال��نِّ��َع��ْم ان��ت��ق��اِل ق��ب��َل ف��ب��اَدَر ال��زم��اِن ص��ْرَف ال��ح��زُم وذكَّ��َره
ب��ال��َك��َرْم ال��ح��ي��ا م��ن��ه ف��م��اَزَج ب��ال��َم��ك��ُرم��اِت ال��ل��ُه ��ه خ��صَّ ف��تً��ى

به أحاط وما سببه يف قيل وما مرضه (14)

الجاحظ عثمان أبا أن بطالن بن الحسن بن املختار خطِّ من نقلت أصيبعة: أبي ابن قال
األقرب (قلت: الوزير بلبل بن إسماعيل مائدة عىل ظنِّي بغالب اجتمعا ماسويه بن ويوحنا
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من زيدون ابن رسالة عىل رشحه يف املرصي نُباتة بن الدين جمال رواه ما الصواب إىل
بعد َمضرية ُقدِّم ما جملة يف وكان دؤاد)، أبي بن أحمد مائدة عىل كان اجتماعهما أن
يكون أن يخلو ال الشيخ، أيها عثمان: أبو له فقال بينهما، الجمع من يوحنا فامتنع سمك،
كانا وإن له، دواء فهو اآلخر ضد أحدهما كان فإن له؛ ا مضادٍّ أو اللبن طبع من السمك
ما وهللا يوحنا: فقال اكتفينا. أن إىل أحدهما من أكلنا قد أنَّا فلنحسب واحد طبٍع من
نُرصًة عثمان أبو فأكل غد. يف يكون ما وانظر عثمان، أبا يا ُكْل ولكن بالكالم، خربة يل

امُلحال. القياس نتيجة وهللا هذه فقال: ليلته، يف فُفِلج لدعواه،
جانبي من أنا يقول: فسمعته الجاحظ ُعدُت امُلربد: يزيد بن محمد العبَّاس أبو وقال
بي مرَّ فلو ُمنقرس؛ األيمن جانبي ومن علمت، ما باملقاريض ُقِرض فلو مفلوج؛ األيرس

وتسعون. ست عيلَّ ما وأشد معها، البول يل ينرسح ال حصاة وبي ملت، ال الذباب
ُقِتل التي السنة يف امُلتوكل ه وجَّ الجاحظ): أخت ابن (وهو املزرع بن يموت وقال
— ذلك خاقان بن الفتح سأله وقد — البرصة من الجاحظ إليه يُحَمل أن (٢٤٧) فيها
مائل، شقٍّ ذي بطائل، ليس بامرئ يُصنَع ما حمله: أراد ملن فقال فيه، فضل ال فوجده

حائل؟ ولوٍن زائل، وعقٍل بائل، وفرٍج سائل، ولُعاٍب
بحر بن عمرو عىل رأى من بُرسَّ يوًما دخلنا امُلتطبب: الخويل عبدان معاذ أبو وقال
يصنع وما فقال: فيه امُلتوكل رسول أتى مجالسنا أخذنا فلما ُفِلج، وقد نعوده الجاحظ
ان؛ ِشقَّ له رجل يف تقولون ما فقال: علينا أقبل ثم سائل؟ ولُعاٍب مائل، بشقٍّ املؤمنني أمري
أشكوه ما وأكثر فيغوث، الذباب به يمرُّ اآلخر والشقُّ أحس، ما باملسال ُغِرز لو أحدهما
وكان معاذ: أبو قال الُخزاعي. محلم بن عوف قصيدة من أبياتًا أنشدنا ثم الثمانون؟
يسمع، فلم هللا عبد عليه فسلَّم طاهر، بن هللا عبد عىل دخل عوًفا أنَّ القصيدة هذه سبب

فأنشده: ارتجاالت، القصيدة هذه ارتجل أنه فزعموا بذلك، فأُعلم

ال��َم��غ��ِرب��اْن ل��ه داَن وق��د ط��رٍّا ال��َم��ش��ِرق��اْن ل��ه داَن ال��ذي اب��َن ي��ا
تَ��رُج��م��اْن إل��ى َس��ْم��ع��ي أح��وج��ْت ق��د وبُ��لِّ��غ��تَ��ه��ا ال��ث��م��ان��ي��ن إن
��ن��اْن ال��سِّ ت��ح��ت ��ع��دِة ك��ال��صَّ وك��ن��ُت انْ��ِح��ن��ا ��ط��اِط ب��ال��شِّ وب��دَّل��ت��ن��ي
ال��ِه��داْن ال��ج��ب��اِن ه��مَّ ��ت��ي وه��مَّ ال��ف��ت��ى َزم��اِع م��ن وب��دَّل��ت��ن��ي
ِع��ن��اْن م��ن وث��نَ��ْت ُم��ق��اَرب��اٍت ت��ُك��ن ل��م ُخ��ًط��ا م��نِّ��ي وق��اَرب��ْت
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ال��َع��ن��اْن ن��س��ِج غ��ي��ِر م��ن َع��ن��ان��ًة ال��ورى وب��ي��ن ب��ي��ن��ي وأن��ش��أْت
ل��س��اْن وب��َح��ْس��ب��ي ل��س��ان��ي إال ل��ُم��س��ت��م��ِت��ٍع ف��يَّ ت��دَْع ول��م
ال��ِه��ج��اْن ال��ُم��ص��َع��ب��يِّ األم��ي��ر ع��ل��ى ب��ه وأُث��ن��ي ال��ل��َه ب��ه أدع��و
ال��بَ��ن��اْن اص��ف��راِر ق��ب��َل وط��ن��ي م��ن أن��ت��م��ا ب��أب��ي ف��ق��رِّب��ان��ي
وال��رَّق��م��ت��اْن ح��رَّاُن أوط��انُ��ه��ا ِن��س��وٍة إل��ى َم��نْ��ع��اَي وق��ب��َل

أني بي اتصل ثم هللا، شاء ما بها فأقمت السند تقلَّدت كنت الربامكة: بعض وقال
فيسمع الصارف يفجأني أن فخشيت دينار، ألف ثالثني بها كسبت قد وكنت عنها، ُرصفت
فركبت أتى، أن الصارف يلبث ولم إهليلجة، آالف عرشة فُصْغته فيه، فيطمع املال بمكان
أراه أن فأحببت بالفالج، عليل وأنه بها، الجاحظ أن فخربت البرصة، إىل وانحدرت البحر
صفراء خادٌم إيلَّ فخرجت فقَرعتُه، لطيف دار باب إىل فأفضيت إليه، فِرصُت وفاته، قبل
ما الخادم فبلَّغته الشيخ. إىل بالنظر أُرسَّ أن وأحبُّ غريب، رجٌل قلت: أنت؟ من فقالت:
فقلت حائل؟ ولوٍن سائل، ولُعاٍب مائل، بشقٍّ تصنع وما له: قويل يقول: فسمعته قلت،
وسمع بالبرصة، اجتاز قد رجل هذا قال: بلَّغته فلما إليه. الوصول من بد ال للجارية:
وسلَّمت فدخلت يل أِذن ثم الجاحظ. رأيت قد فأقول موته، قبل أراه أن أُحبُّ فقال بِعلَّتي
تعاىل هللا رِحم فقال: له، فانتسبت هللا؟ أعزَّك تكون من وقال: جميًال! ردٍّا فردَّ عليه،
بهم انجرب ولقد األزمنة، رياض أزمانهم كانت فلقد األجواد؛ السمحاء وآباءك أسالفك
الشعر. من شيئًا تُنشدني أن أسألك أنا وقلت: له فدعوت ورعيًا. لهم فسقيًا كثري، خلٌق

فأنشدني:

ال��ُم��ق��دَّم��ا ف��ك��ن��ُت ِرْس��ل��ي ع��ل��ى م��ش��ي��ُت ف��ط��ال��م��ا رج��اٌل ق��ب��ل��ي ُق��دِّم��ت ل��ئ��ن
ُم��ب��َرم��ا وت��ن��ق��ُض م��ن��ق��وًض��ا ف��تُ��ب��ِرُم ُص��روُف��ه ت��أت��ي ال��ده��َر ه��ذا ول��ك��نَّ

قلت: اإلهليلج؟ ينفعه مفلوًجا أرأيت فتًى، يا قال: الدهليز قاربت فلما نهضت، ثم
من ُمتعجبًا وخرجت نعم. فقلت: منه. يل فابعث ينفعني معك الذي اإلهليلج فإن قال: ال.

إهليلجة. مائة له وبعثت له، كتماني مع خربي عىل وقوفه
عمره، آخر يف واعتلَّ أسنَّ وقد جماعة، ومعي الجاحظ إىل ِرصُت طاهر: أبو وقال
املنظرة من وأرشف لنا، يفتح فلم الباب فقرعنا جاره، خاقان ابن وعنده له َمنظرة يف وهو
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بي؟ تصنعون فما الغنم،2 وُسقُت سعد، أبي ُرَميح وحملت حوقلت، قد إني أال وقال:
وانرصفنا. فسلَّْمنا الوداع. سالم سلِّموا

بارًدا أكلت إن جسدي، عىل األضداد اصطلحت قد فقال: ِعلَّته لطبيبه يوًما وشكا
برأيس. أخذ حارٍّا أكلت وإن بِرجيل، أخذ

سنة يف هللا، رحمه فمات، العلم، مجلدات عليه وقعت أن إىل هذه ِعلَّته يف زال وما
٢٥٥ه/٨٦٨م.

مؤلَّفاته (15)

مؤلَّفاته: أسماء من عليه العثور أمكن ما هنا نُثِبت

الحيوان. كتاب •
والتبيني. البيان كتاب •

البُخالء. كتاب •
والخريف. الربيع مناظرة يف الحريف سلوة كتاب •

تحوي: رسائل مجموعة •

واملحسود. الحاسد رسالة -
الخالفة. جند وعامة ك الرتُّ مناقب يف رسالة -

الِبيضان. عىل ودان السُّ فخر يف رسالة -
والتدوير. الرتبيع يف رسالة -

الصمت. عىل النطق تفضيل يف رسالة -
السلطان. عمل وذم ار التُّجَّ مدح يف رسالة -

والنساء. العشق يف رسالة -
الُوكالء. يف رسالة -

رجل هو سعد»: أبي «رميح وقوله األمراض. لتتابُع باهلل»؛ إال قوة وال حول «ال قول من أكثرت حوقلت: 2

وقوله سعد. أبي رميح أخذ شاخ من لكل فقيل ذلك، فعل من أول وهو بالعصا، فاستعان أسنَّ العرب من
رأسه. من يُطأطئ الغنم سائق ألن الَهرم؛ عن كناية الغنم»: «سقت
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والتبيني البيان

الوعد. استنجاز يف رسالة -
الشيعة. مذاهب بيان يف رسالة -

املغنِّني. طبقات يف رسالة -

الحيوان: كتاب يف منها ذكر ما أسماء •

اللصوص. ِحيَل كتاب -
الصناعات. ِغش كتاب -
والطَُّرف. امُلَلح كتاب -

ِذكره). السابق أنه (ويظهر البخالء احتجاج كتاب -
والُهجناء. حاء الرصُّ كتاب -

والُحْمران. ودان السُّ ُمفاَخرة كتاب -
واألعناب. والزيتون والنخل الزرع كتاب -

التجارات. ومراتب الصناعات فضول أقسام كتاب -
والنساء. الرجال بني ما فضل كتاب -

والعدنانية. القحطانية كتاب -
واملوايل. العرب كتاب -
والعجم. العرب كتاب -

األصنام. كتاب -
املعادن. كتاب -

شمس. وعبد هاشم بني ما فرق كتاب -
واإلنس. الجن بني ما فرق كتاب -
والجن. املالئكة بني ما فرق كتاب -

والرياضات. األوفاق كتاب -
الهاشميات. الرسائل كتاب -

القرآن. خلق كتاب -
امُلشبهة. عىل الرد كتاب -

واألحكام. الُفتيا أصول كتاب -
القرآن. لنظم االحتجاج كتاب -

الزيدية. معارضة كتاب -
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الجاحظ

والوعيد. الوعد كتاب -
واليهودي. النرصاني كتاب -

الجوابات. كتاب -
املسائل. كتاب -

اإللهام. أصحاب كتاب -
النبوة. تثبيت يف الحجة كتاب -

األخبار. كتاب -
امُلرتد. غنام بصرية كتاب -
الجهمية. عىل الرد كتاب -

وامُلتنبي. النبي بني ما فرق كتاب -
العباسية. كتاب -

هي: رسائل ثالث والرماد.3 امِلسك مفاخرة يف رسالة •

النصارى. عىل الرد يف رسالة -
الُكتاب. أخالق ذم يف رسالة -

الِقيان. يف رسالة -

املكرَّر: حذف بعد للخيَّاط االنتصار كتاب عن •

الطبائع. أفعال كتاب -
املعتزلة. فضيلة كتاب -

التاج: كتاب عن •

البطالة. أهل وفضائل الِفتيان أخالق كتاب -

الجاحظ: إىل نُسب ما •

باشا. زكي أحمد إليه نََسبه امللوك. أخالق يف التاج كتاب -

بديعة. رسالٌة إنها وقال: العجم، المية عىل رشحه يف الصفدي الصالح إليها أشار 3
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والتبيني البيان

إليه. نُِسب مما أنه إىل باشا زكي أشار واملكايد. امللوك تنبيه كتاب -
واألضداد. املحاسن كتاب -

ومختِلف الكتب شتَّى عن الجاحظ ترجمة استخالص من به الوقت أعجل ما هذا
وامِلنَّة. الحمد وهلل سابق، إليه يسبقنا لم مما األسفار

السندوبي حسن
األحد يوم يف القاهرة
١٣٤٥ سنة الثاني ربيع ١٧
١٩٢٦ سنة أكتوبر ٢٤
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الرحيم الرحمن هللا بسم

وسلَّم الكريم النبي محمد سيدنا هللاعىل وصىلَّ
وتيسريَك اللهم عونَك

التكلُّف من بك ونعوذ العمل. فتنة من بك نعوذ كما القول، فتنة من بك نعوذ إنَّا اللهم
كما والَهذَر،1 الطة السَّ من بك ونعوذ نُحِسن. بما الُعْجب من بك نعوذ كما نُحِسن، ال ملا
يف هللا إىل عوا وترضَّ هما، رشِّ من باهلل تعوَّذوا ما وقديًما والَحَرص، الِعيِّ من بك نعوذ

منهما. المة السَّ
تَولب:2 بن النَِّمر قال وقد

ع��الج��ا أُع��ال��ج��ه��ا ن��ف��ٍس وم��ن وِع��يٍّ ح��َص��ٍر م��ن ربِّ أِع��ذْن��ي

الفارغ. الكالم من اإلكثار والهذر: البذاءة. السالطة: 1
املذكورين، العرب أجواد من وكان إسالمه، وَحُسن أسلم ُمخَرضم، شاعٌر العكيل: تولب بن النمر 2
لُحسِن بالكيِّس العالء بن عمرو أبو به لقَّ كريًما. وشجاًعا فصيًحا، شاعًرا وكان املشهورين. وُفرسانهم
أحد الجاحظ به تمثَّل الذي البيت وهذا به. وامُلتمثَّل السائر البيت كثري إنه الراوية: اد حمَّ عنه وقال شعره.

وبعده: أولها، هو أبيات

ح��اج��ا ال��ن��ف��س ل��ُم��ض��َم��راِت ف��إن ف��اع��ِص��َم��نِّ��ي ن��ف��س��ي ح��اج��اِت وم��ن
ِخ��الج��ا ف��ال ق��ض��ي��َت ف��م��ا إل��ي��ك م��ن��ه��ا وب��رئ��ُت ول��يُّ��ه��ا ف��أن��ت

الضيف. أغِبقوا الضيف، أصِبحوا خَرفه: يف ِهجرياه وكان َخِرف، حتى شاخ



والتبيني البيان

الُهذَيل:3 وقال
ال��ُخ��َط��ُب ع��زَّت م��ا إذا ب��ُخ��ط��ب��ِت��ه َح��ِص��ٌر وال

سوادة:4 بن مكِّي وقال

َس��ك��وت ع��يٌّ ال��رج��ال ع��يِّ خ��ي��ُر ج��ب��اٌن ج��ريءٌ ُم��س��َه��ٌب َح��ِص��ٌر

اآلَخر: وقال
األص��اب��ِع5 وف��ت��ُل ُع��ثْ��ن��وٍن وَم��س��ح��ُة وس��ع��ل��ٌة وال��ت��ف��اٌت ب��بُ��ه��ٍر م��ل��يءٌ

قولُه: العيَّ به ذموا ومما

َم��ح��ِف��ُل ال��َخ��ط��ِب ف��ي األق��واَم ج��َم��ع إذا ال��خ��ن��ا أن��ط��ُق وال ِع��يٍّ م��ن ب��َي وم��ا

بَدلِوه:6 يمتح وهو الراجز وقال

ال��تَّ��ردِّي7 َرِف��ِل ال ب��ج��اب��ٍئ ال��ِورِد ع��ن��َد ح��ارُث ي��ا َع��ِل��ق��َت
ال��َم��ج��ِد ب��اب��ت��ن��اءِ ع��ِي��يٍّ وال

الجاهلية أدرك فصيًحا شاعًرا كان هذيل. سعد من عنرتة أبي بن العيال أبو هو هذا الهذيل 3

عمه ابن بها يرثي قصيدٍة من هو الجاحظ به جاء الذي والبيت هذيل. من أسلم فيمن وأسلم واإلسالم،
فيها: يقول زهرة، بن عبد

َرِه��ب��وا إذا ق��وٍم ف��ت��ى م��ن درُّك ل��ل��ه أَال
وي��رت��ق��ُب ي��رق��ب��ن��ا ِب ل��ل��ح��ر ف��تً��ى َم��ن وق��ال��وا
يَ��ِث��ُب ل��ه��ا يُ��دع��ى إذا ف��ي��ه��ا ف��ت��اه��ُم ف��ك��ن��َت

خالفته. يف وتُويف معاوية، عهد أدرك حتى العمر به امتدَّ إلخ.
ُكتُب). من يدي بني فيما عنه يشء عىل أعثر (لم سوادة بن مكي 4

اللحية. والعثنون: اإلعياء. البهر: 5
االستقاء. املتح: 6

السقوط. بخطر جاهل غري الرتدي: رفل ال بقدومه. امُلفاجئ الجابئ: املاء. ُورود الورد: 7
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األعمى:8 ار بشَّ كقول وهذا

ال��َك��ِل��ْم ك��ِع��يِّ ِع��يٌّ ال��ص��م��ِت وف��ي ال��َم��ق��اِل ك��ِع��يِّ ال��َف��َع��اِل وِع��يُّ

قوله: يف ُخَويلد بن ُشتَيم إليه ذهب بما شبيٌه املذهب وهذا

ش��اع��ُب9 ��دِع ال��صَّ ل��ذي أي��دي��ك��م ِرف��ِق وف��ي ت��ف��اُق��ٍم ب��ع��َد ��دَع ال��صَّ يَ��ش��َع��ب��ون وال

سيار: بن زبَّان كقول وهذا

َف��َع��الُ��ه��ا يُ��َح��سُّ وال م��الُ��ه��ا يُ��رى ري��اس��ًة أَج��دُّوا ك��أق��واٍم وَل��ْس��ن��ا
ُه��زالُ��ه��ا10 ط��اَل األم��واُل إذ ق��ل��ي��ٌل ون��ف��ُع��ه��م األم��وَر ال��ِخ��ص��ِب ف��ي يُ��ِري��غ��ون
اش��ت��ع��الُ��ه��ا ط��اَل ال��ح��رِب ن��اُر ال��ن��اُر إذ ب��ط��اق��ٍة وُس��ْس��ن��ا ع��يٍّ ب��ال وُق��ل��ن��ا

وقال األلسنة. يف أم الجوارح يف كانا الُخرق، من والعيَّ العجز يجعلون ألنهم
الباهيل: أحمر ابن

األم��ِر ت��دبُّ��ِر ب��ع��َد ب��ال��ع��ل��ِم ل��ي وك��ي��ف َع��ِل��م��ُت ع��ل��ٍم ذا ك��ن��ُت ل��و

الُجالح:11 بن أَُحيحة قال املنطق. يف كقولهم الصمت يف وقالوا

يَ��ش��ي��نُ��ه ِع��يٌّ ي��ُك��ْن ل��م م��ا ب��ال��ف��ت��ى أح��َس��ُن وال��ص��م��ُت
يُ��ِع��ي��نُ��ه لُ��بٌّ ي��ُك��ْن ل��م م��ا إذا َخ��َط��ٍل ذو وال��ق��وُل

زعيم وهو عليه. يَُدل أن من أشهر اإلبداع يف وتقدُّمه الشعر يف ومحلُّه بُْرد، بن ار بشَّ هو األعمى: ار بشَّ 8
خلفائهما من الجوائز سنيَّ وأخذ والعباسية، األموية الدولتنَي يف أمره ذاع ُمنازع. بال امُلحَدثني الشعراء

١٦٨ه/٧٨٤م. سنة وُقِتل ٧٦ه/٦٩٥م، سنة ُولِد اللسان. مخيشَّ الجانب مرهوب وكان وأمرائهما،
صالح. كل أيديكم ففي أنتم أما فاسًدا، يُصِلحون ال أعداءكم إن يقول: 9

الطلب. وهي اإلراغة، من يُريغون: 10

تُبَّع مع وخطوب أحداث وله جواد، وكريم شجاع، فارس جاهيل، أْويس شاعٌر الجالح: بن أحيحة 11
ومشهور. معروف هو مما ظالم، بن الحارث ومع اليمن، ملك ان حسَّ بن
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والتبيني البيان

علقمة: بن ُمحِرز وقال

ع��اِب وق��ل��ي��َل ت��ح��لُّ��ٍم ك��ث��ي��َر ش��ري��ٍك م��ن ال��م��ق��اب��ُر وارى ل��ق��د
ب��ال��ص��واِب ي��ن��ط��ُق ح��ي��ن ج��دي��ًرا َع��يٍّ غ��ي��َر ال��م��ج��ال��س ف��ي َص��م��وتً��ا

سوادة: بن مكِّي وقال

ل��ل��ع��ي��وِب أج��ل��َب ال��س��ك��ُت ف��ك��ان ال��ع��ي��وِب م��ن ب��ال��س��ك��وِت تَ��س��لَّ��َم
ال��خ��ط��ي��ِب12 َح��ش��ِد م��ن ال��َه��ذَي��ان ِس��وى ف��ي��ه ول��ي��س ال��ك��الَم وي��رت��ج��ُل

آَخر: وقال

َك��ثَ��ْب م��ن ب��ال��ب��الغ��ِة َح��ِريٍّ��ا وك��ن��َت ِوج��ه��ٍة ك��لِّ م��ن ال��ِع��يِّ ص��ن��وَف ج��َم��ع��َت
ال��ُخ��َط��ْب ف��ي ال��ج��راث��ي��ِم وثَّ��اُب وخ��الُ��ك وُم��خ��ِوٌل ال��ك��الم ف��ي ُم��ِع��مٌّ أب��وك

الهاليل:13 ثور بن ُحَميد وقال
ق��ائ��ُل14 ه��و ب��ال��ذي وِع��ل��ًم��ا ب��ي��انً��ا وائ��ٍل َس��ح��ب��اُن يَ��ع��ِدْل��ه ول��م أت��ان��ا
ب��اِق��ُل15 تَ��ك��لَّ��َم أْن ��ا ل��مَّ ال��ِع��يِّ م��ن ك��أن��ه ح��ت��ى ال��لَّ��ق��ُم ع��ن��ه زال ف��م��ا

االستعداد. بمعنى هنا الحشد 12
أيام يف الشعر وقال ُمجيًدا، شاعًرا وكان واإلسالم، الجاهلية أدرك ُمخَرضم شاعٌر ثور: بن حميد 13

العقييل، وُمزاحم الهجيمي، غلفاء بن وأوس السلويل، العجري مع فيه تفاَخر القطاة يف وصف وله عمر،
فقالت: األخيلية ليىل إىل احتكموا وصًفا أحسن منهم كان فيمن اختلفوا وملا الكندي، يزيد بن والعباس

بَ��ه��رُج ال��س��ل��ول��يُّ ق��ال م��ا غ��ي��َر ب��ه��ا وأن��َش��دوا ال��رُّواة ق��ال م��ا ك��ل أال

الصحابة. من حميد ويَُعد عليهم. السلويل للعجري فقضت
من أخَطُب فيُقال: والخطابة، الفصاحة يف املثل به يَُرضب إياس، بن زفر بن سحبان هو سحبان: 14

بني خراسان وفود يف خطب أسلم. اإلسالم جاء فلما الجاهلية، يف العرب ألسنة من كان وائل. سحبان
٥٤ه/٦٧٣م. سنة مات ف. توقَّ وال سعل وال تنحنح ما العرص صالة إىل الظهر صالة من معاوية يَدي

باقل. من أعيا فيُقال: العي، يف املثل به يَُرضب بعكسه، وباقل
الفم. يف اللَُّقم توايل اللَّقم: 15
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آَخر: وقال أخبار. ولهما الِعي، يف َمثٌل وباقل البيان، يف َمثٌل َسْحبان

ُم��ت��ِل��ِد وَع��ق��ٍل ��دِر ال��صَّ َرَح��ِب م��ن األس��وِد أمَّ م��ن��ِك ُرِزئ��ن��ا م��اذا
وال��ي��ِد ب��ال��ل��س��اِن َص��نَ��اٌع وْه��ي

آَخر: وقال

وب��ْل ال ق��وَل تُ��ك��ِث��ر وج��ع��ل��ت تُ��َم��ل ل��م دأبً��ا ش��ه��َري��ن ُص��ِح��ب��ْت ل��و
أَج��ْل ق��ل��ُت ِع��ي��اِل��ن��ا ع��ن َك��ْس��بَ��ك َش��َغ��ْل ق��د ِق��ْدًم��ا ل��ل��ب��اط��ِل ح��بُّ��ك

ب��ال��ِح��يَ��ْل وِع��يٍّ��ا م��نِّ��ي ��ًرا تَ��ض��جُّ

عقٌل قال: للِعي؟ أسَرتُ يشء أيُّ الفاريس:16 البختكان بن لبُُزرجِمهر وقيل قال:
قال: مال؟ له يُكن لم فإن قالوا: يسرته. فماٌل قال: عقل؟ له يُكن لم فإن قالوا: له. يجمِّ
صمت. ذا فيكون قال: عنه؟ ون يعربِّ إخوان له يُكن لم فإن قالوا: عنه. ون يعربِّ فإخواٌن

الحياة. دار يف يكون أن من له خريٌ وِحيٌّ فموت قال: صمت؟ ذا يُكن لم فإن قالوا:
ُحجته، عن واإلبانة رسالته، بإبالغ فرعون إىل بعثه حني ملسو هيلع هللا ىلص موىس هللا وسأل
كانت التي والُحبسة لسانه، يف كانت التي الُعقدة ذكر حني فقال أدلَّته، عن واإلفصاح
تعلُّق عن وتعاىل تبارك هللا وأنبأنا َقْوِيل﴾. يَْفَقُهوا * ِلَساِني ِمْن ُعْقَدًة ﴿َواْحلُْل بيانه: يف
ُمعاند، جاحد كل مذهب عىل بذلك ونبَّهنا شغب، كل إىل واسرتاحته سبب، بكل فرعون
َوَال َمِهنٌي ُهَو الَِّذي َهذَا ِمْن َخرْيٌ أَنَا ﴿أَْم بقوله: نا خربَّ حني ُمكايد، ُمختال كل وعىل
َفأَْرِسْلُه ِلَسانًا ِمنِّي أَْفَصُح ُهَو َهاُروُن ﴿َوأَِخي السالم: عليه موىس وقال يُِبنُي﴾. يََكاُد
غاية يف منه رغبًة ِلَساِني﴾، يَنَْطِلُق َوَال َصْدِري ﴿َويَِضيُق وقال: ُقِني﴾. يَُصدِّ ِرْدءًا َمِعَي
قد كان وإن أرسع، إليه األعناق لتكون الداللة؛ وضوح يف واملبالغة بالُحجة، اإلفصاح
عباده يمتحن أن وجل عز وهلل ة. املشقَّ بعض عىل أفهامهم ويبلغ الحاجة، وراء من يأتي
ولكل واملحبوب، املكروه من أحبَّ كيف أخبارهم ويبلو والتثقيل، التخفيف من شاء بما
عز هللا أن عىل الدليل ومن العبادة. من وشكل املحنة، من ونوع املصلحة، من رضٌب زمان
َصْدِري ِيل ْح اْرشَ َربِّ ﴿َقاَل قوله: والحبسة، التعقيد ذلك وأطلق الُعقدة، تلك حلَّ وجل

الحق. لقول ِكرسى نكبه مشهور، فاريس حكيٌم مهر: بزرج يُقال وقد بزرجمهر، 16
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والتبيني البيان

أَْهِيل ِمْن َوِزيًرا ِيل َواْجَعْل * َقْوِيل يَْفَقُهوا * ِلَساِني ِمْن ُعْقَدًة َواْحلُْل * أَْمِري ِيل ْ َويَرسِّ *
ُسْؤَلَك أُوتِيَت ﴿َقْد قوله: إىل أَْمِري﴾، ِيف ْكُه َوأَْرشِ * أَْزِري ِبِه اْشُدْد * أَِخي َهاُروَن *
يف وسنقول الخرب. لعموم يشء دون دعائه من يشء عىل االستجابة تقع فلم ُموَىس﴾. يَا

تعاىل. هللا شاء إن الكتاب هذا من موضعه يف ومسألته السالم عليه موىس شأن
فقال: اللسان، تقويم يف نعمته وعظيم البيان، تعليم يف بالئه جميل تعاىل هللا وذكَر
ِللنَّاِس﴾. بَيَاٌن ﴿َهذَا وقال: اْلبَيَاَن﴾. َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن َخَلَق * اْلُقْرآَن َعلََّم * ﴿الرَّْحَمُن
وحكمة اإلفهام وبجودة واإليضاح، التفصيل وبحسن واإلفصاح، بالبيان القرآن ومدح
َعَرِبيٍّا﴾. ُقرْآنًا أَنَْزْلنَاُه ﴿َوَكذَِلَك وقال: ُمِبنٌي﴾. ﴿َعَرِبيٌّ وقال: ُفرقانًا، اه وسمَّ اإلبالغ،
تَْفِصيًال﴾. ْلنَاُه َفصَّ ءٍ َيشْ ﴿َوُكلَّ وقال: ءٍ﴾. َيشْ ِلُكلِّ ِتبْيَانًا اْلِكتَاَب َعَليَْك ﴿َونَزَّْلنَا وقال:

العقول. ة وصحَّ األحالم، ورجاحة املنطق، بالغة يف قريش حال لنبيِّه تعاىل هللا وذكَر
عند واللََّدد األلسنة، بالغة ومن واملكر، والنكراء الدهاء من فيها وما العرب وذكَر
َقْوًما ِبِه ﴿َوتُنِْذَر وقال: ِحَداٍد﴾. ِبأَْلِسنٍَة َسَلُقوُكْم اْلَخْوُف ذََهَب ﴿َفِإذَا فقال: الخصومة،
أَْم َخرْيٌ ﴿أَآِلَهتُنَا وقال: اْلِخَصاِم﴾. أََلدُّ َوُهَو َقْلِبِه ِيف َما َعَىل هللاَ ﴿َويُْشِهُد وقال: ا﴾. لُدٍّ
واستمالتهم ألسنتهم، خالبة ذكر ثم َخِصُموَن﴾. َقْوٌم ُهْم بَْل َجَدًال إِالَّ َلَك بُوُه َرضَ َما ُهَو
النَّاِس ﴿َوِمَن قال: ثم ِلَقْولِِهْم﴾. تَْسَمْع يَُقولُوا ﴿َوإِْن فقال: منطقهم، بحسن األسماع
ِفيَها ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعى تََوىلَّ ﴿َوإِذَا قوله: مع نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َقْولُُه يُْعِجبَُك َمْن
العمل، يف ويُسيئون القول يف يُحِسنون قوٍم يف الشاعر وقال َوالنَّْسَل﴾. اْلَحْرَث َويُْهِلَك

الضبِّي: للُمكعَرب األصمعي أنشدني حفص: أبو قال

ع��ن��اءُ وْه��و ال��م��ح��روُب ب��ه ��ى يُ��ل��هَّ َم��ن��ط��ٍق غ��ي��َر الَق��ي��تُ��ه��م إذا ُك��س��ال��ى

املعنى بهذا شبيه ويف وأحاديث. ُجوع قال: ُخزاعة؟ يف تقول ما لذَوهمان: وقيل
التغلبي:17 ُرصيم بن أُفنون قال

َج��َدِن وذي ولُ��ق��م��اٍن َق��ي��ٍل َغ��ِذيَّ إَرٍم وم��ن ع��اٍد م��ن ك��ن��ُت أنَّ��ن��ي ل��و

لدغٍة من بهالكه أنذره الُكهان بعض أن ذلك غريبة؛ حكايٌة له قديم، شاعٌر التغلبي: رصيم بن أفنون 17
عىل حية اْلتََوت إذ ترعى وهي ناقته عىل ليلة ذات هو فبينا راحلته، ظهر عىل إال ينام ال فكان تُصيبه،
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��ن��ِن ال��سَّ ع��ن ح��اُدوا وال ��ك��وِن ال��سَّ أخ��ا ُم��ه��وِّل��ٍة م��ن ب��أخ��ي��ه��م وَق��وا َل��َم��ا
ال��َح��س��ِن م��ن ��وأى ال��سُّ يَ��ج��ُزون��ن��ي ك��ي��ف أم ب��ِف��ع��ِل��ه��ُم س��وءًا ع��ام��ًرا ج��َزوا أنَّ��ى
ب��ال��ل��ب��ِن ُض��نَّ م��ا إذا أن��ٍف ِرئ��م��اُن ب��ه ال��َع��ل��وُق تُ��ع��ط��ي م��ا ي��ن��ف��ُع ك��ي��ف أم

أنف»، «رئمان فقال: الرءوف، من أرقُّ ءوم والرَّ والرحمة، الرِّقة أصله ورئمان:
اللبن. وتمنعه بأنفها ولدها تربُّ كأنها

الِقرى حقوق من بالِبرش َي والتلقِّ والتأنيس والبَسط الحديث تجعل العرب وألن
عند الحديث وإطالة وهلة، أول عند الطالقة الضيافة تمام وقالوا: اإلكرام. تمام ومن

الطائي:18 حاتٌم وهو شاعرهم وقال املؤاَكلة.

وَم��ج��زري ن��اري ب��ي��ن أت��ان��ي م��ا إذا ُم��ن��ِذٍر أمَّ ي��ا ال��َغ��رث��اَن ال��ج��ائ��َع َس��ِل��ي
ُم��ن��َك��ري؟ دون ل��ه م��ع��روف��ي وأب��ذُل ال��ِق��رى ُل أوَّ إن��ه وج��ه��ي؟ ابْ��ُس��ُط َه��َل

اآلَخر: وقال

أت��ى إذا ل��ط��اِرٍق وخ��ي��ُره��م ف��تً��ى خ��ي��ُر ج��ع��ف��ٍر اب��َن ي��ا إن��ك
اش��ت��ه��ى م��ا وح��دي��ثً��ا زاًدا ص��اَدَف ُس��ًرى ال��ح��يَّ ط��َرَق ِن��ض��ٍو وُربَّ

ال��ِق��رى م��ن ج��ان��ٌب ال��ح��دي��َث إن

اآلَخر: وقال

ُم��ق��نَّ��ُع غ��زاٌل ع��ن��ه يُ��ل��ِه��ن��ي ول��م ب��ي��تُ��ه وال��ب��ي��ُت ��ي��ِف ال��ضَّ ِل��ح��اُف ِل��ح��اف��ي
يَ��ه��َج��ُع س��وف أن��ه نَ��ْف��س��ي وتَ��ع��َل��م ال��ِق��رى م��ن ال��ح��دي��َث إن ثُ��ه أح��دِّ

فقال: فلدغته. إليه بها ورمت فاضطربت ِمشَفِرها،

واق��يَ��ا ال��ل��َه ل��ه يَ��ج��ع��ْل ل��م ه��و إذا ي��تَّ��ق��ي ك��ي��ف ال��ف��ت��ى ي��دري م��ا َل��َع��م��ُرك

٥٦٧م. سنة حواَيل وذلك لساعته، ميتًا خرَّ ثم
حوادث والكرم الجود يف وله شجاًعا، وفارًسا فحًال، شاعًرا كان املشهور، الجواد هو الطائي: حاتم 18

٦٠٥م. سنة حواَيل تُويف معروفة. وأخباٌر
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والتبيني البيان

األهتم:19 بن عمرو قال ولذلك

وص��دي��ُق ص��ال��ٌح َم��ب��ي��ٌت ف��ه��ذا وَم��رح��بً��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه ف��ق��ل��ُت

اآلخر: وقال

ج��دي��ُب وال��َم��ح��لُّ ع��ن��دي ويُ��خ��ِص��ُب َرح��ِل��ه إن��زاِل ق��ب��َل َض��ي��ف��ي أُض��اِح��ُك
خ��ص��ي��ُب ال��ك��ري��ِم وج��ُه ول��ك��نَّ��م��ا ال��ِق��رى يَ��ك��ثُ��َر أن ل��ألض��ي��اِف ال��ِخ��ص��ُب وم��ا

تَأُْمُرُهْم ﴿أَْم والعرب: قريش صفة من آَخر باٍب يف وتعاىل تبارك هللا قال ثم
َلَك بُوا َرضَ َكيَْف ﴿انُْظْر وقال: اْألَبَْصاِر﴾. أُوِيل يَا ﴿َفاْعتَِربُوا وقال: ِبَهذَا﴾. أَْحَالُمُهْم
﴿َوإِْن قال: املذهب هذا وعىل اْلِجبَاُل﴾. ِمنُْه ِلتَُزوَل َمْكُرُهْم َكاَن ﴿َوإِْن وقال: اْألَْمثَاَل﴾.

الشاعر: قال وقد ِبأَبَْصاِرِهْم﴾. َليُْزلُِقونََك َكَفُروا الَِّذيَن يََكاُد

األق��داِم َم��واِق��َع يُ��زي��ُل ن��ظ��ًرا َم��وق��ٍف ف��ي ال��تَ��َق��وا إذا يَ��ت��ق��اَرض��ون

مدار ألن َلُهْم﴾. َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما وتعاىل: تبارك وقال
كما أحمد، كان أبنَيَ اللسان كان وكلما والتفهيم. اإلفهام وعىل والتبيني، البيان عىل األمر
الفضل، يف رشيكان عنك م وامُلتفهِّ لك م وامُلفهِّ أحمد. كان استبانًة أشدَّ القلب كان كلما أنه

وامُلتعلِّم. امُلعلِّم وكذلك م، امُلتفهِّ من أفضل م امُلفهِّ أن إال
يُذَكر، ال الذي الخاص يف إال الحكومة، هذه وجمهور القضية، هذه ظاهر هكذا

يُشَهر. ال الذي والقليل
وقال والِولدان، بالنساء أهله شبَّه حني البيان، ورداءة اللسان لِعيِّ مثًال هللا ورضب
تَولب: بن النَّمر قال ولذلك ُمِبنٍي﴾. َغرْيُ اْلِخَصاِم ِيف َوُهَو اْلِحْليَِة ِيف ُ أ يُنَشَّ ﴿أََوَمْن تعاىل:

َم��ِل��ْق20 ض��ع��ي��ٌف وال��ح��ب��الُت ال��رِّع��اُث ع��ل��ي��ه خ��ل��ي��ٍل وك��لُّ

وخطبائهم تميم سادات من وكان التميمي، املنقري األهتم سنان بن عمرو هو األهتم: بن عمرو 19

بني بدر بن الزبرقان مع الحديث صاحب وهو واإلسالم. الجاهلية يف واللَّسن الفصاحة وذوي وشعرائهم
٥٧ه/٦٧٦م. سنة تُويف مشهورة. مواقف وله ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يَدي

الُحيل. من رضٌب والحبالت: األقراط. الرعاث: 20
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إطالة يوم الخطل وسقطات املنازعة، عند اللسان سالطة ة َمرضَّ هللا، حفظك وليس،
درك فوت من الَحَرص وعن الُحجة، اختالل من الِعي عن يحُدث مما بأعظم الُخطبة،
وهم العجز، بيانه عىل استوىل من يلومون وال الُخرس، ون يُعريِّ ال والناس الحاجة.
مناظرة وتعاطيا الُخطباء، مقامات ذلك مع تكلَّفا فإن ؛ العييَّ ويؤنِّبون الَحِرص، ون يذمُّ
للبليغ الَحِرص الَعيي وُمماتَنة التأنيب. عليهما وتراَدف الذم، عليهما تضاَعف البُلغاء،
صاحبه، من ألوُم وأحدهما املفلِّق. للشاعر امُلفَحم امُلنقِطع ُمماتَنة سبيل يف امِلصَقع،
والُحكلة الُحبسة وذو والفأفاء واأللثَُغ والتَّْمتام اللَّْجالج وليس أرسع. إليه واأللسنة
خصومه. ُمناَضلة يف والعيي ُخطبته، يف الَحِرص سبيل يف والعجلة اللََّفف21 وذو والرُّتَّة
الثَّْرثار، امُلسَهب سبيل خالف الُخطباء، عند والبكيء الشعراء، عند امُلفَحم سبيل أن كما

امِلكثار. والَخِطل
والبلغاء، الخطباء من والتقعيب22 والتقعري التشديق صاحب أن هللا، أبقاك اعلم، ثم
يتعرَّض حِرصٍ ومن الخطابة، يتكلَّف عييٍّ من أعذَُر التزيُّد، وُشنعة التكلُّف، سماجة مع
التكلُّف، يُخالطها بالغًة رأيت حيث ة املذمَّ ومستَقرُّ الالئمة ومدار والدُّربة. االعتياد ألهل
تعاطي من أقبُح التام، ِرب الدَّ َمقام املنقوص الحِرص تعاطَي أن إال التزيُّد، يُمازجه وبيانًا
املعاني يف الغزارة ببعض املعروف وانتحال الُقح. األعرابي تشاُدق ومن الخطيب، البليغ
من أيُرس يُسَرب، ال الذي والَغمر يُنَزح، ال الذي البحر أنه واالرتجال، التحبري ويف واأللفاظ،
رسول كان وإن املحكَّك. والجامع ر، املوفَّ التام ِمسالخ23 يف أنه املنخوب الحِرص انتحال
وقال: امُلتفيِهقون.» الثَّرثارون إيلَّ «أبَغُضكم وقال: والتشاُدق.» «إياي قال: قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا
األشداق، سعة وانتحال الصوت، جهارة يف وامُلتزيدين ادين24 الفدَّ وعاب جفا.» بدا «من
أقل؛ امَلَدر أهل ويف أكثر، الَوبَر أهل يف ذلك أن وأعَلَمنا الشفاه. وَهَدل الغالصم، وُرْحب
البلدي؟ وامُلتكلف القروي بامُلولَّد ظنُّك فما الوبري، به عاب مما بأكثر املدريَّ عاب فإذا
ألن أعذَر؛ وهو عنده، مما ألكثر امُلتكلف البليغ من ألَوُم امُلتزيد، والعييُّ امُلتكلف فالَحِرص

والحرص. للِعي امُلوِجبة اللسان عيوب من صفات هذه كل 21

الخطيب. يف مذمومة صفاٌت 22

وصفاته. ثيابه يف يعني جلد؛ يف مسالخ: يف الرعديد. املنخوب: 23
امُلزعجة. األصوات ذوو الفدادون: 24
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والتبيني البيان

امُلتشدِّقني، من ألَوَم يكون ممن هللا، أبقاك حاًال، ُ أسوأ فمن أقوى. عليه الداخلة الشبهة
ا، ً مفرسَّ مذهبه عن النهي وجعل ا، نصٍّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذكره وممن امُلتفيهقني، الثرثارين ومن

إياه؟ وبُْغضه له َمْقته وذكر
وأنه شنيع، منه ذلك َمخرج وأن اللَّثَغ، فاحش ألثغ أنه عطاء25 بن واصل َعِلم وملا
امِللل، وُزعماء النِّحل، أرباب عىل االحتجاج يريد وأنه ِنحلة، ورئيَس مقالة، داعيَة كان إذ
تمييز إىل يحتاج البيان وأن الطِّوال، الُخطب ومن األبطال، ُمقاَرعة من له بد ال وأنه
امَلخرج سهولة وإىل الصنعة، وإحكام اآللة تمام وإىل ورياضة، ترتيب وإىل وسياسة،
والحالوة الطالوة إىل املنطق حاجة وأن الوزن، وإقامة الحروف وتكميل امَلنطق، وجهارة
إليه وتنثني القلوب، به تُستمال ما أكثر من ذلك وأن والفخامة، الجاللة إىل كحاجته

املعاني. به وتُزيَّن األعناق،
والقوة امُلتمكن، واللسان التام، البيان عن ينوب ما معه ليس أنه واصٌل وَعِلم
مع والتسديد، التوفيق من عليه هللا صلوات موىس نبيَّه هللا أعطى ما كنَحِو امُلترصفة،
وَسْمت النبيِّني هدي ومع املعرفة، يف واالتساع املحبة ومع النبوَّة، وطابع التقوى لباس
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي شعراء بعض قال ولذلك وامَلهابة؛ الَقبول من به هللا يُغشيهم وما امُلرَسلني،

ب��ال��َخ��ب��ِر تُ��ن��ِب��ي��َك بَ��داه��تُ��ه ك��ان��ْت ُم��ب��يِّ��ن��ٌة آي��اٌت ف��ي��ه تَ��ُك��ْن ل��م ل��و

الظاهرة، العالمات ومن البالغة، الُحجة من السالم عليه موىس هللا أعطى ما ومع
تلك وأسقط الُحبسة، تلك ورفع الُعقدة، تلك هللا حلَّ أن إىل الواضحة، والُربهانات
راَم الفصاحة، من حقوقها الحروف وإعطاء البيان، حسن إىل الحاجة أجل ومن امِلحنة.
ذلك يُكابد يَزل فلم َمنطقه؛ حروف من وإخراجها كالمه، من الراء إسقاط ُحذيفة٢٥ أبو

يُعَرف له رضيع عند الغزَّالني سوق يف لجلوسه الغزَّال ب ويُلقَّ حذيفة، أبا ويُكنى عطاء، بن واصل 25

فات. امُلتعفِّ النساء من يغشاه من عىل ليتصدَّق إال الغزَّالني لسوق لُزومه كان وما الغزَّال، هللا عبد بأبي
شيوخ من شيًخا وكان ومحاوراته، وُخَطبه كالمه يف الراء يتجنَّب فكان قبيحة، الراء يف لُثْغة به وكانت
وبني بينه وكانت الرأي. يف الختالفهما هجاه ثم كثريًا بُرد بن ار بشَّ مدحه أعالمهم. من وعَلًما املعتزلة،
كافر هو هل الكبرية؛ ُمرتِكب يف ة هامَّ مناظرٌة البرصي الحسن مجلس يف املعتزلة شيخ ُعبَيد بن عمرو

امَلنزلتنَي. بني امَلنزلة وهو واصل، بقول عمرو أبو أخذ فاسق؟ أو
١٣١ه/٧٤٨م. سنة وتُويف ٦٩٩م، سنة ُولِد
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حاَول، ما له انتظم حتى ُهْجنته، من والراحة لسرته ويتأتَّى ويُساجله، ويُناضله ويُغالبه،
لغرابته صار حتى الحال هذه وظهور الخرب هذا استفاضة ولوال ل. أمَّ ما له واتَّسق
املحفوظة ُخَطبه أعني ولست له. والتأكيد به اإلقرار استجزنا َلَما َمعلًما، ولظرافته مثًال،
األْكفاء، وُمناَقلة الخصوم، ة ُمحاجَّ عنيت وإنما الصنعة، يحتمل ذلك ألن املخلَّدة؛ ورسائله

اإلخوان. وُمفاَوضة
كبار يف وأوجدها قبًحا، أقلها والغني والياء، والذال بالغني تكون الراء يف واللُّثْغة

وعلمائهم. وأرشافهم وبُلغائهم الناس
لسانه وقوَّم نفسه عىل حمل فإذا بالغني، امُلتكلم شبيب بن محمد لثغة وكانت

فقال: الضبِّي الطروق أبو ذلك ذكر وقد الراء. أخرج

ب��اِط��لُ��ه ال��ح��قَّ يَ��غ��ِل��ُب خ��ط��ي��ٍب ل��ك��لِّ وق��اِم��ٌع ال��ُح��روِف ب��إب��داِل ع��ل��ي��ٌم

اٌر بشَّ قال وفيه ا، جدٍّ الُعنق طويل وكان شنيَعها، اللثغة قبيَح عطاء بن واصل وكان
األعمى:

َم��ثَ��ال26 وإْن ولَّ��ى إْن وِّ ال��دَّ ك��ِن��ق��ِن��ِق ُع��نُ��ٌق ل��ه غ��زَّاًال أُش��اِي��ُع ل��ي م��ا
َرُج��ال أْك��َف��روا ِرج��اًال أتُ��ك��ِف��رون وب��الُ��ك��ُم ب��ال��ي م��ا ال��زَّراف��ِة ُع��ن��َق

وقال: الطني، عىل النار تقديم يف إبليس رأي وصوَّب واصًال هجا فلما

ال��ن��اُر ك��ان��ِت م��ذ م��ع��ب��ودٌة وال��ن��اُر ُم��ش��ِرق��ٌة وال��ن��اُر ُم��ظ��ِل��م��ٌة األرُض

هللا رسول وفاة بعد كفروا املسلمني جميع أن وزعم غزَّاًال، عطاء بن واصل وكان
فأنشد: أيًضا؟ وعيل له: فقيل ملسو هيلع هللا ىلص،

تَ��ص��َح��ِب��ي��ن��ا ال ال��ذي ب��ص��اِح��ِب��ِك َع��م��ٍرو أمَّ ال��ث��الث��ِة ش��رُّ وم��ا

معاذ بأبي امُلكتنى امُلشنَّف األعمى امُللِحد لهذا «أَما ذلك: عند عطاء بن واصل قال
بطنه يَبَعج من إليه لبعثت الغالية سجايا من سجيٌَّة الِغيلة أن لوال وهللا أَما يقتله؟ من

الفلوي. الظليم كعنق الدو: كنقنق 26
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والتبيني البيان

ُعقييل إال منه ذلك يتوىل ال كان ثم حفله، يوم ويف منزله َجوف يف ويقتله َمضجعه، عىل
َسدويس.» أو

حفص أبو قال الغفاري، روح بن الكريم وعبد األنصاري، محمد بن إسماعيل قال
تََريان للذي وأنتما هذا، كالمه يف الراء تجنُّب كيف تََريان أال ري: مَّ الشَّ عثمان أبي بن عمر
كثري حرٍف من امتناعه مع التكلُّف، به تظنَّان ال فيه التكلُّف ظهور وقلة سالمته من
ث، واملرعَّ بُْرد، وابن ار، بشَّ يقول أن يستطع لم حني أنه تََريان أال الكالم؟ يف الدَوران
سجايا من سجيٌة الغيلة إن وقال الكافر؛ من بدًال وامُللِحد ث، املرعَّ من بدًال املشنَّف جعل
ولم بطنه، يبعج من لبعثت وقال الراء؛ ملكان امُلغريية؛ وال املنصورية يذُكر ولم الغالية،

ِفراشه؟ عىل يقل ولم مضجعه، عىل وقال إليه؛ ألرسلت يقل
والقمح كوفية، لغٌة والحنطة والِحنطة، القمح قال: الُربَّ، يذُكر أن أراد إذا وكان
قال حنطة. أو قمح قال من لغة أفَصُح بُر، قال من لغة أن يعلم وهو هذا شامية. لغٌة

الُهذيل:27 امُلتنخل
م��ك��ن��وُز28 ال��بُ��رُّ وع��ن��دي ال��َح��ت��يِّ ِق��رَف ن��اِزَل��ه��م أط��ع��م��ُت إْن َدرَِّي َدرَّ ال

ُجدعان:30 بن هللا عبد مديح يف ْلت29 الصَّ أبي بن أُميَّة وقال

وُفصحائهم. ُهذيل شعراء من فحل شاعٌر أثيل، أبا ويُكنى الُهذيل، ُعَويمر بن ملك هو امُلتنخل: 27
(الدوم). املقل سويق الحتي: قرف 28

وتعبَّد األوائل، ُكتُب يف نظر قد كان املدر. أهل أشَعُر إنه الرواة عنه قال الثقفي: الصلت أبي بن أمية 29
النبي بُِعث وملا النبوة. يف وطمع الدين، والتََمس األوثان، يف وشكَّ الخمر، وحرَّم وإسماعيل، إبراهيم لربِّ

يقول: البيتنَي هذين وقبل املرشكني. من قتالها ويرثي بدر وقعة بعد قريًشا يُحرض وكان حسده،

ال��نِّ��ج��اِد ع��ل��ى يَ��طَّ��ِل��ع��ن َم��واه��ُب وع��ن��دي أُح��يِّ��ي��ه ال ل��ي وم��ا
ال��ِح��داِد ك��ال��َم��ش��رف��يَّ��اِت وُه��م َك��ع��ٍب ب��ِن تَ��ي��ِم ب��ن��ي م��ن ألب��يَ��َض
ه��اِد ك��لَّ تَ��ق��ُدُم ال��رَّأُس وأن��َت ورأٌس ه��اٍد ق��ب��ي��ل��ٍة ل��ك��لِّ
ب��ال��ِع��م��اِد يُ��رَف��ُع ال��ب��ي��َت وإنَّ َم��َع��دٌّ َع��ِل��م��ت ق��د ب��ال��خ��ي��ِف ل��ه

٩ه/٦٣٠م. سنة وقيل ٢ه/٦٢٣م، سنَة دين غري عىل مات
يف يرشب كان ألنه الذهب بحايس ب يُلقَّ وكان األجواد، مشاهري من كان التيمي: جدعان بن هللا عبد 30

التي مغارمه وكثرة جناياته لكثرة أهله فنفاه فاتًكا، يًرا ِرشِّ ُصعلوًكا أمره مبدأ يف كان الذهب. من إناء
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يُ��ن��ادي دارتِ��ه ف��وَق وآَخ��ُر ُم��ش��م��ِع��لٌّ ب��م��ك��ة داٍع ل��ه
��ه��اِد31 ب��ال��شِّ يُ��ل��ِب��ُك ال��بُ��رِّ لُ��ب��اُب ع��ل��ي��ه��ا ��ي��زى ال��شِّ م��ن ُرُدٍح إل��ى

له: كلمة يف مكة وَمقدمه يكرب معد بن قيس يذُكر الُقرشيني بعض وقال

َم��ْن إب��ُن ع��ن��ه ال��س��ائ��ُل يَ��س��أُل ال ال��يَ��َم��ْن ِب��ْط��ري��ُق األش��ع��ث أب��و ق��ي��ٌس
َع��َدْن بُ��رِّ ِم��ن ال��ل��ِه آَل أش��بَ��َع

الُرب لُباب العيش؟ رقيق أعرف ال أني أتَرون عنه: هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
النحل، بلعاب الرب، لباب فقال: الفالوذق، يعيب رجًال الحسن وسمع املعزى. بصغار
هللا رسول شبع ما عنها: هللا ريض عائشة وقالت مسلم. هذا عاب ما السمن؟ بخالص

الدنيا. فاَرق حتى السمراء الربة هذه من ملسو هيلع هللا ىلص
االختالف تجد ولذلك العرب؛ من فيهم النازلة لغة عىل يتكلمون إنما األمصار وأهل

ومرص. والشام والبرصة الكوفة أهل ألفاظ يف
املناذر بن ملحمد مكة أهل قال قال: روح بن الكريم عبد سعيد أبو ثني حدَّ
فقال مكة. أهل لنا الفصاحة إنما فصيحة، لغٌة البرصة، أهل َمعاَرش لكم، ليست الشاعر:
بعد القرآن فضعوا موافقًة، له وأكثرها للقرآن، األلفاظ فأحكى ألفاظنا أما املناذر: ابن
ِقدر، نقول: ونحن ِبرام، عىل الربمة وتجمعون بُرمة، الِقدر ون تُسمُّ أنتم شئتم؛ حيث هذا
وأنتم َراِسيَاٍت﴾. َوُقُدوٍر َكاْلَجَواِب ﴿َوِجَفاٍن وجل: عز هللا وقال قدور، عىل ونجمعها
نُسميه ونحن عاليل، عىل االسم هذا وتجمعون ُعلِّيًة، البيت فوق كان إذا البيت ون تُسمُّ
ُغَرٌف َفْوِقَها ِمْن ﴿ُغَرٌف وتعاىل: تبارك هللا وقال وُغَرف، غرفات عىل ونجمعها ُغرفة،
واإلغريض، الكافور الطَّلع ون تُسمُّ وأنتم آِمنُوَن﴾. اْلُغُرَفاِت ِيف ﴿َوُهْم وقال: َمبْنِيٌَّة﴾.

كثري، يشءٌ الكريمة واألحجار الذهب من فيه قديم بقٍرب فعثر مكة، ِشعاب يف هائًما فخرج عليهم، يجرُّها
من «أْقَرى فقيل: الكرم يف املثل به ب ُرضِ حتى األعمال، صالح يف منه يُنفق وصار منزله، إىل فنقله

الذهب.» حايس
يلبك: مالء. رواية: يف عليها، الِقصاع. منه تُصنَع أسود خشٌب الشيزى: الواسعة. الِجفان الردح: 31

العسل. الشهاد: يعجن.
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والتبيني البيان

لم كلمات عرش فعدَّ َهِضيٌم﴾. َطْلُعَها ﴿َونَْخٍل وجل: عز هللا وقال الطلع، نُسميه ونحن
هذا. إال منها أنا أحفظ

من بألفاظ َعِلقوا الدهر قديم يف الُفرس من ناس فيهم نزل ملَّا املدينة أهل أن ترى أال
املصوص ون ويُسمُّ الروذق، السميط ون ويُسمُّ الِخرِبز، الِبطيخ ون يُسمُّ ولذلك ألفاظهم؛

األسماء؟ من ذلك غري إىل األشرتنج، طرنج الشِّ ويُسمون املزوز،
لغة ذلك َعِلق ولو بالفارسية. وبال باْل، امِلسحاة يُسمون فإنهم الكوفة؛ أهل وكذا
كان إذ أشبه؛ ذلك كان — العرب بالد وأقىص فارس بالد بأدنى نزلوا إذ — البرصة أهل
الَحوك32 الكوفة أهل ي ويسمِّ العرب. بالد وأقىص النبط بالد بأدنى نزلوا قد الكوفة أهل

عربية. كلمٌة والحوك بالفارسية، والباذروج باذروج،
الجهار الكوفة أهل ويُسميها مربَّعة، ونها يُسمُّ ُطُرق أربع التقت إذا البرصة وأهل
بالفارسية. والوازار وازار، السويقة أو السوق ون ويُسمُّ بالفارسية. سو والجهار سو،

بالفارسية. ويذي، املجذوم ون ويُسمُّ فارسية. والخيار خياًرا، القثاء ون ويُسمُّ
هللا أن ترى أال منها، بذلك أحقُّ وغريُها ويستعملونها ألفاًظا الناس يستخفُّ وقد
امُلدِقع الفقر موضع يف أو العقاب موضع يف إال الجوع القرآن يف يذكر لم وتعاىل تبارك
والسالمة؟ القدرة حال يف الجوع ويذكرون السغب، يذكرون ال والناس الظاهر، والعجز
وأكثر والعامة االنتقام، موضع يف إال به يلفظ القرآن تجد ال ألنك املطر؛ ذكر وكذلك
إذا أنه نزل عليه الذي القرآن ولفظ الغيث. ذكر وبني املطر ذكر بني يفصلون ال الخاصة
يجمع ال تراه أال األرضني، يقل لم سموات سبع ذكر وإذا األسماع، يقل لم األبصار ذكر
من دون يتفقَّ ال ذلك، غري العامة أفواه عىل والجاري أسماًعا؟ السمع وال أرضني، األرض
ذكر يجد لم أنه الُقراء بعض زعم وقد باالستعمال. وأوىل بالذكر أحق هو ما األلفاظ

التزويج. موضع يف إال القرآن يف النكاح لفظ
اللغة أصل يف أقل هو ما وتستعمل وأضعفهما، اللغتنَي أقل ت استخفَّ ربما ة والعامَّ
يَِرس ولم سار قد الشعر من البيت نجد ِرصنا ولذلك وأكثر؛ أظهر هو ما وتدع استعماًال
وال الشهرة يف الغاية والجواد الفارس يَبلغ وقد السائر. امَلثل وكذلك منه، أجود هو ما

(الرجلة). الحمقاء البقلة الحوك: 32
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يَّة33 الِقرِّ ابُن ة العامَّ أن ترى أال منه، بذلك أوىل هو من بعض والتنويه الذكر ذلك يُرَزق
الفروسية يف عندهم أذَكُر الحر بن هللا وُعبيد وائل، سحبان من الخطابة يف عندها أشهر
شهاب، بن الحارث بن وعتيبة شداد، بن عنرتة يف مذهبهم وكذلك ذؤيب؟ بن ُزهري من

قيس. بن بسطام يعرفون وال يكرب، معد بن بعمرو امَلثل يرضبون وهم
والجنة والخوف، والجوع والزكاة، الصالة مثل: تفرتق، تكاد ال معاٍن القرآن ويف

واإلنس. والجن واألنصار، واملهاجرين والرهبة، والرغبة والنار،
واصل: يف الشاعر قوَل عمرو بن رضار أنشدني قطرب: قال

��َع��ِر ل��ل��شَّ اح��ت��اَل ح��ت��ى ال��راءَ وج��انَ��َب تَ��ص��رُِّف��ه ف��ي ق��م��ًح��ا ال��بُ��رَّ ويَ��ج��ع��ُل
ال��َم��َط��ِر م��ن إش��ف��اًق��ا ب��ال��َغ��ي��ِث ف��ع��اذَ يُ��ع��ِج��لُ��ه وال��ق��وُل م��ط��ًرا يُ��ِط��ْق ول��م

يصنع كان وكيف العدد؟ يف يصنع واصل كان كيف الُربِّي: عثمان وسألت قال
رمضان؟ وشهر األربعاء ويوم والبدر بالقمر يصنع كان وكيف وأربعني؟ وعرشين بعرشة
ورجب؟ اآلخرة وجمادى اآلخر وربيع األول وربيع وصفر باملحرَّم يصنع كان وكيف

صفوان: قال ما إال قول فيه يل ما فقال:

آف��اِق ج��وَّاُب خ��واط��ُره ج��مٌّ يُ��ح��اِولُ��ه ف��ي��م��ا ُم��ل��َه��ٌم ��ٌن ُم��ل��قَّ

اليزيدي: محمد أبو أنشدني قال: ديسٌم وأنشدني

واألل��ِف م��اِت ال��الَّ ف��ي ال��ل��ف��ِظ ك��َخ��لَّ��ِة ُف��ِق��دْت إن ال��ي��اءاِت ف��ي ال��ل��ف��ِظ وَخ��لَّ��ُة
��ُح��ِف وال��صُّ ال��ق��وِل ف��ي َم��واق��َع��ه��ا ف��اع��ِرْف خ��اف��ي��ٍة غ��ي��ُر ف��ي��ه��ا ال��رَّاءِ وَخ��ص��ل��ُة

بأن ذلك واعتِربْ أشد. إليها والحاجة غريها، من ترداًدا أكثر الحروف هذه أن يزعم
لت حصَّ متى فإنك ورسائلهم؛ الناس ُخَطب جملة من ُخَطب وعدة رسائل عدة تأخذ
أشد. إليها الحاجُة الحروف هذه أن َعِلمت ِحدة، عىل شكل كل وعددت حروفها، جميع

بتهمة اج الحجَّ قتله مفوًَّها. وبيِّنًا لسنًا خطيبًا كان أمه، والقرية زيد، بن أيوب هو القرية: ابن 33
٨٤ه/٧٠٣م. سنة األشعث البن منارصته
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والتبيني البيان

عنه ذلك نفى ومن بالغزَّال واصل تلقيب يف جاء ما ذكر (1)

سليمان، بن املعتمر أنشدني قال: األصمعي به أخربنا ما ذلك فمن عثمان: أبو قال
العدوي: ُسويد بن إلسحاق

ب��اِب واب��ِن م��ن��ه��م ال��غ��زَّاِل م��ن م��ن��ه��م ل��س��ُت ال��خ��وارِج م��ن بَ��ِرئ��ُت
��ح��اِب ال��سَّ ع��ل��ى ��الَم ال��سَّ يَ��ُردُّون ع��ل��يٍّ��ا ذَك��روا إذا ق��وٍم وم��ن
ال��ص��واِب م��ن ذاك أنَّ وأع��ل��ُم ق��ل��ب��ي ب��ك��لِّ أُح��بُّ ول��ك��نِّ��ي
ال��م��آِب ُح��ْس��َن غ��ًدا أرج��و ب��ه ُح��بٍّ��ا ��دِّي��َق وال��صِّ ال��ل��ِه رس��وَل

ار: بشَّ قال ذلك ويف

َم��ثَ��ال وإْن ولَّ��ى إْن وِّ ال��دَّ ك��ِن��ق��ِن��ِق ُع��نُ��ٌق ل��ه غ��زَّاًال أُش��اِي��ُع ل��ي م��ا

السميطي: معدان قول ذلك ومن

��اِل ال��رَّحَّ ِب��س��ام��َة ويُ��ث��ن��ى َم ال��لُّ��ؤ يَ��ع��ُص��ِر م��ن ال��نُّ��ف��وُس تُ��ش��ف��ى ي��وَم
وه��الِل وتَ��غ��ل��ٍب وأُم��يٍّ وث��ق��ي��ٍف وتَ��ي��ِم��ه��ا وَع��ديٍّ
ال��غ��زَّاِل واص��ِل ص��ح��ُب وال ال ت��ن��ج��و ال��ن��وائ��ُب وال َح��روَرا ال

ة. األمَّ جميع ر ويُكفِّ بالرَّجعة يَِدين أن قبل عطاء بن لواصل املديح كثري اٌر بشَّ وكان
عيىس، بن والفضل شيبة، بن وشبيب صفوان34 بن خالد عىل تفضيله يف قال قد وكان

العراق: وايل العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد عند خطبوا يوم

ت��ق��دي��ِر غ��ي��ِر م��ن ب��َدَه��ت ُخ��ط��ب��ٍة م��ن َم��ع��ج��ب��ًة أُوت��ي��َت ق��د ُح��ذي��ف��َة أب��ا
ت��ح��ب��ي��ِر ك��لِّ ع��ن ُم��خ��ِرٌس َل��ُم��س��ِك��ٌت م��ًع��ا ال��خ��ال��َدي��ِن ي��روُق ق��وًال وإنَّ

وكان ِمطالًقا. بخيًال وكان بليًغا، ولسنًا ُمبينًا، خطيبًا كان األهتم: بن هللا عبد بن صفوان بن خالد 34

قيل حاجة. يف أحد مع أسعى وأن والهرس، والفرض، القرض، عندي؛ فيهن يُطَمع ال أربعة يقول:
إليك؟ إخوانك أحبُّ من له: وقيل وليده. يُنادى ال وحديث البارد، املاء فقال: هذه؟ بعد بك يُصنَع وما له:
فيها طلَّقت قد ليلة من إيلَّ أحب ليلٍة من ما يقول: وكان ِعليل. وقِبل زليل، وغفر خليل، سدَّ من قال:
وتبعث طعامي، فيها بسليلة بنتي إيلَّ فبعثت نُِقل، قد البيت ومتاع ُقِلعت، قد والستوُر فأرجع نسائي
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ُخَطبهم، من أطول ذلك مع كانت الراء، منها نزع التي الُخطبة ارتجاله مع كان ألنه
ار: بشَّ وقال

ُخ��َط��ِب م��ن ن��اِه��ي��َك ُخ��ط��بً��ا وح��بَّ��روا َح��َف��ل��وا ق��د واألق��واُم ال��ق��وَل ت��ك��لَّ��ف��وا
ب��ال��لَّ��َه��ِب ُح��فَّ ��ا ل��مَّ ال��َق��ي��ِن ك��ِم��رَج��ِل بَ��داه��تُ��ه تَ��ْغ��ل��ي ُم��رت��ِج��ًال ف��ق��اَم
ال��طَّ��َل��ِب ف��ي واإلغ��راِق ��ِح ال��ت��ص��فُّ ق��ب��َل أح��ٌد ب��ه يَ��ش��ُع��ْر ل��م ال��راءَ وج��انَ��َب

الخطبة: تلك يعني له كلمة يف وقال

َش��ْه��را َره زوَّ ال��ق��وَل أراَد م��ا إذا ق��ائ��ٍل ك��ت��ح��ب��ي��ِر ال بَ��دي��ٌه ف��ه��ذا

مات حتى غائبًا زال فما ونَفوه، هَجوه بادية، لهم وَمقاتله بشار عليهم انقلب فلما
األنصاري: صفوان وقال ُعبيد.35 بن عمرو

ح��اض��ِر ب��ِن ك��ع��ي��س��ى أو ك��ع��م��ٍرو ُغ��الٌم َح��وش��ٍب اب��َن ي��ا ل��ه غ��زَّاٌل ك��ان م��ت��ى
ل��ل��ُم��خ��اِط��ِر نُ��ْه��ي��ًة ح��ف��ٌص ال��َق��رُم أو خ��ال��ٍد ب��ُن ال��ط��وي��ُل ُع��ث��م��اُن ك��ان أَم��ا
ال��ب��راب��ِر وَخ��ْل��َف األق��ص��ى ُس��وِس��ه��ا إل��ى ثَ��غ��رٍة ك��لِّ ف��ي ال��ص��ي��ِن ِش��ع��ِب َخ��ْل��َف ل��ه
م��اِك��ِر َك��ي��ُد وال ج��بَّ��اٍر ت��ه��كُّ��ُم ع��زي��َم��ه��م يَ��ُف��لُّ ال ُدع��اٌة ِرج��اٌل

وكرامتك، وجهك من بقسط كالٍّ فأعطيت قدمت الُوالة: لبعض خالد وقال عليه. أنام بفراٍش األخرى إيلَّ
أحد. كل من كأنك حتى أو أحد، من لست كأنك حتى

َلجوج َحقود َحسود حديٌد أنا فقال: يُخربه، أن إال فأبى عليه، فتلكَّأ عيبه عن اج الحجَّ امللك عبد وسأل
الخري جميع من واملروق بحذافريه، الرشَّ انتحل لقد فقال: صفوان، بن خالد الكالم هذا فبلغ قسوة. ذو
كفره، إفراط عىل الربهان إقامة ويف طبعه، لؤم عىل الداللة يف وتجوَّد نفسه، ذم يف تأنَّق ولقد بزوبره،

١٣٣ه/٧٥٠م. سنة عهده يف ومات اَح السفَّ خالٌد ورأى أغواه. الذي لشيطانه املشاكلة وشدة
بابه. ومن خالد رهط من املعروف، اللسن الخطيب شيبة: بن وشبيب

البرصي الحسن مجلس ترك من أول وهو املعتزلة، شيخ باب بن عبيد بن عمرو هو عبيد: بن عمرو 35

من باب جده وكان املعتزلة. برأيه أخذ من كل ي فُسمِّ عمرو. اعتزلنا الحسن: فقال الرأي، يف لالختالف
عطاء بن واصل وبني بينه وكانت ُمتقشًفا، ُمتزهًدا عمرو وكان سمرة. بن الرحمن عبد سباه كابل، َسبْي

الكبرية. ُمرتِكب شأن يف محاورة
١٤٤ه/٧٦١م. سنة وتُويف ٨٠ه/٦٩٩م، سنة ُولِد
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والتبيني البيان

ن��اج��ِر ش��ه��َر يَ��َخ��ْف ل��م ص��ي��ًف��ا ك��ان وإْن تَ��ط��اَوع��وا ال��ش��ت��اءِ ف��ي ُم��رُّوا ق��ال إذا
ال��ُم��س��اِف��ِر وك��دِّ أخ��ط��اٍر ِة وِش��دَّ وُك��ل��ف��ٍة وب��ذٍل أوط��اٍن ب��ه��ج��رِة
ق��اه��ِر ل��ل��ُم��خ��اِص��ِم ب��َف��ل��ٍج وأْوَرى َزن��َده��م وأث��َق��َب َم��ْس��ع��اه��م ف��أن��َج��َح
ال��تَّ��ش��اُج��ِر وِع��ل��ِم ُف��ت��ي��اه��ا وَم��وض��ُع ب��ل��دٍة ك��لِّ ف��ي ال��ل��ِه أرِض وأوت��اُد
ع��ام��ِر ب��ِن ه��الِل ح��يَّ��ي م��ن ��دُق ال��شُّ وال ُغ��ب��اَره��م يَ��ش��قُّ َس��ح��ب��اٌن ك��ان وم��ا
ب��ال��َم��خ��اص��ِر أي��م��انَ��ه��م وَص��ل��وا إذا َدغ��ف��ٌل وال��ش��ي��ُخ ��اُر ال��ن��خَّ ال��ن��اط��ُق وال
ال��ع��ش��ائ��ِر ب��ي��َن ��ل��ِح ال��صُّ ف��ي ن��ط��ق��وا إذا ��ٍل م��ك��حَّ َره��ُط األع��َل��وَن ال��ق��ال��ُة وال
ل��ل��َم��ح��اض��ِر بُ��دَّاؤه��م زح��ف��ْت وق��د وس��اخ��ٍط راٍض ��ي��ن ال��ُج��فَّ م��ن ب��ج��م��ٍع

لكل ذلك قيل وتميم. األزد والفاران: وتغلب. بكر والروقان: وتميم. بكر الجفان:
الطلعة. قرش أيًضا: والجف غار. أيًضا: والعمائر جمع. وهي الناس، من عمارة

ال��ُم��ك��اث��ِر وال��َق��ب��ي��ِل ل��ل��ي��ت��ام��ى ف��م��ن ع��ص��ِره واح��ُد ب��ال��غ��زَّاِل ��َب ت��ل��قَّ
ح��ائ��ِر؟ وآَخ��َر ُم��ْرج��يٍّ وآَخ��َر راِف��ٍض وآَخ��َر ل��َح��روريٍّ وم��ن
ك��اف��ِر ك��لِّ م��ن ال��ل��ِه دي��ِن وت��ح��ص��ي��ِن ُم��ن��َك��ٍر وإن��ك��اِر ب��م��ع��روٍف وأم��ٍر
ج��اِزِر ُم��ْدي��ُة ال��َع��ظ��ِم ف��ي ط��بَّ��ق��ْت ك��م��ا َم��ن��ط��ٍق ك��لِّ ف��ي ال��ق��وِل ف��ْص��َل يُ��ص��ي��ب��ون
ال��َم��ع��اش��ِر ف��ي م��ع��روف��ٍة ��ٍة ِع��مَّ ع��ل��ى ُرءوِس��ه��م ف��وَق ال��ط��ي��َر ك��أنَّ ت��راه��م
األب��اع��ِر وف��وَق ُح��ج��اًج��ا ال��َم��ش��ِي وف��ي ُوج��وِه��ه��م ف��ي م��ع��روف��ٌة وِس��ي��م��اه��ُم
ال��ض��م��ائ��ِر م��ث��اِل ف��ي ق��وٍل وظ��اه��ِر ك��لِّ��ه ال��ل��ي��ِل ع��ل��ى ت��أت��ي َرك��ع��ٍة وف��ي
ل��ن��اِظ��ِر يُ��ض��يءُ َش��ي��ٍب ع��ل��ى وَك��وٍر ش��اِرٍب وإح��ف��اءِ اٍب ُه��دَّ َق��صِّ وف��ي
ال��خ��واط��ِر رح��ي��ِب ُردٍن ف��ي ِق��ب��االِن ول��نَ��ع��ِل��ه م��ص��ل��وم��ٍة وَع��ن��َف��ق��ٍة
خ��اب��ِر ِج��رِم ف��ي ال��ق��وِم َج��ُه��وُل ول��ي��س ب��َوص��ِف��ه��م تُ��ح��ي��ُط ع��الم��اٌت ف��ت��ل��ك

صفوان: يقول واصٍل ويف

ق��اِط��ُع��ه ه��و ال��ذي ال��ث��وَب ع��َرَف وال دره��ًم��ا ص��رَّ وال دي��ن��اًرا م��سَّ ف��م��ا

الشيباني: واصل بن أسباط يقول وفيه

��يَ��ْم وال��شِّ ال��نَّ��ق��ي��ب��ِة م��ي��م��وُن وأن��ك واص��ًال ��اك س��مَّ ال��ل��ه أنَّ وأش��ه��ُد
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ذكره، بما واصًال وذكر األرض، من خريٌ النار أن يف إبليس يعذر ار بشَّ قام وملا
صفوان: قال

وال��زَّن��ِد ب��ال��ح��ج��ارِة تَ��ح��ي��ا األرِض وف��ي ُع��ن��ص��ًرا أك��َرُم ال��نَّ��اَر ب��أنَّ زع��م��َت
َع��ق��ِد36 وال ب��خ��طٍّ تُ��ح��ص��ى ال أع��اج��ي��ُب وأروِم��ه��ا أرح��اِم��ه��ا ف��ي ويُ��خ��َل��ُق
ال��َورِد وال��َع��ن��ب��ِر ال��َم��ك��ن��وِن ال��ل��ؤل��ِؤ م��ن َم��ن��اف��ٌع ال��ِب��ح��اِر لُ��جِّ م��ن ال��َق��ع��ِر وف��ي
��ل��ِد ال��صَّ وال��ج��ب��ِل ال��غ��نَّ��اءِ ال��َغ��ي��ض��ِة وف��ي ك��لِّ��ه ال��ب��ح��ِر ف��ي األرِض س��رُّ ك��ذل��ك
ُج��دِّ م��ن ال��غ��م��ائ��ِر ف��ي َس��ب��وٍح وك��لِّ م��ط��يَّ��ٍر ل��ك��لِّ أرٍض م��ن بُ��دَّ وال
ل��ل��َق��ص��ِد ال��ُم��ج��اِن��ِب م��ْش��َي ب��ط��ِن��ه ع��ل��ى م��اش��يً��ا األرِض ف��ي يَ��ن��س��اُح وم��ا ك��ذاك
َح��رِد37 َص��بَ��ٍب ف��ي ��ي��ِل ال��سَّ م��اءِ ��َج ت��ع��مُّ ُح��زوَزه يُ��ق��ي��ُم ِج��ل��ٍد ع��ل��ى ويَ��ْس��ري
ال��َح��ش��ِد س��اع��َة ال��ورى أم��الِك َزبَ��رج��ُد ُم��ق��طَّ��ٍم َخ��ْل��َف األج��ب��اِل ُق��َل��ِل وف��ي
ب��ال��نَّ��ق��ِد38 ��ُس تَ��ب��جَّ َم��غ��اراٌت ل��ه��نَّ َم��ع��ادنً��ا تَ��ْل��ق��ى ال��رَّج��الءِ ال��َح��رَِّة وف��ي
وال��زُّه��ِد ال��ق��ن��اع��ِة ذا وتُ��ْص��ب��ي تَ��ُروُق ال��ت��ي ��ِة وال��ِف��ضَّ اإلب��ري��ِز ال��ذه��ِب م��ن
يُ��ْس��دي39 ون��وش��ادٍر ح��يٍّ زئ��ب��ٍق وم��ن وآن��ٍك نُ��ح��اٍس م��ن ِف��ل��زٍّ وك��لِّ
ُم��ك��ِدي40 وال ك��اٍب غ��ي��ِر َم��رَق��ِش��ي��ش��ا وم��ن وَم��رتَ��ٌك وَم��ك��ٌر زران��ي��ٌخ وف��ي��ه
ال��َوق��ِد41 ُم��ط��اِول��ُة ك��ب��ري��ٍت وأص��ن��اُف وال��نَّ��ه��ى ��بِّ وال��شَّ ال��ق��اِر ُض��روُب وف��ي��ه��ا
ال��بُ��رِد42 ح��اش��ي��َة ال��ح��س��ن��اءُ ق��دَّت ك��م��ا الئ��ًح��ا ال��َم��ق��اط��ِع ف��ي م��ن��ه��ا ال��ع��رَق ت��رى
ِه��ن��دي43 َم��ع��اِدِن��ه ف��ي تُ��وت��ي��اءَ وم��ن ��ٍة وِف��ضَّ وِك��ل��ٍس َج��وٍن إث��م��ٍد وم��ن
نَ��ج��ِد ُم��س��ت��ٍو م��ن ال��بَ��ي��داءِ ظ��اه��ِر وف��ي َم��ع��ادٌن ال��ب��الِد أغ��واِر ك��لِّ وف��ي

الغابات. أصول بها املقصود أرومها: 36
املنحدرة. املسايل يف حرد: صبب يف تلوى. بمعنى وتمعج: تعمج 37

بالذهب تتبجس بالنقد: تبجس الربكانية. ود السُّ الحجارة ذات الخشنة األرض الرجالء: الحرة 38

هنا. ها لها معنى وال تبخسن. نسخة: ويف التايل. البيت ذلك أبان وقد والفضة،
املعادن. من وغريها والربنز النحاس قطع فلز: 39

املحرق. الحجر واملرتك: الحمراء. املغرة املكر: 40
الزجاج. النهى: 41

األرض. يف املعادن عروق أي العرق: 42
جري. كلس: أسود. كحل جون: إثمد 43
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والتبيني البيان

ال��َم��ج��ِد ف��اِخ��رُة واألح��ج��اِر األرِض م��ن وَح��ل��يُ��ه��ا األن��اِم ي��واق��ي��ِت وك��لُّ
ال��ُخ��ل��ِد َج��نَّ��ِة م��ن ��اِج ال��ُح��جَّ وُم��س��ت��َل��ُم ��ف��ا وال��صَّ وال��رُّك��ِن ال��ِخ��لِّ َم��ق��اُم وف��ي��ه��ا
َع��م��ِد ع��ل��ى ل��م��وس��ى ال��ُم��م��ه��ي ال��َح��َج��ِر وف��ي ُح��وتِ��ه��ا ع��ن��د ال��ت��ي ال��ِخ��ض��ِر ص��خ��رِة وف��ي
َوج��ِد44 وذي ُرغ��اءٍ ذي َف��ص��ي��ٍل ألمِّ آي��ٌة تَ��ص��دَُع ��اء ال��ص��مَّ ال��ص��خ��رِة وف��ي
َج��ح��ِد وال ش��كٍّ غ��ي��َر بَ��نُ��وه ون��ح��ن أْص��َل��ن��ا ك��ان ال��ذي ل��ل��ط��ي��ِن َم��ف��اخ��ُر
ال��ف��رِد ال��واح��ِد ع��ل��ى ب��ره��اٍن وأوَض��ُح وح��ك��م��ٌة ون��ف��ٌع ت��دب��ي��ٌر ف��ذل��ك
45 ال��َم��دِّ ُق��ُم��ُش وه��م َدي��ص��اٍن ك��أت��ب��اِع واص��ًال وال��نِّ��ط��اس��يَّ َع��م��ًرا أتَ��ج��ع��ُل
َج��ع��ِد أب��ي ال��رئ��ي��ِس ِج��ي��ِد م��ن وتَ��ض��َح��ُك ع��اص��ٍم وال��ِع��ل��ِج ب��ال��م��ي��الءِ وتَ��ف��َخ��ُر
ال��رَّدِّ إل��ى ال��نُّ��ف��وِس أه��واءَ ِل��تَ��ص��ِرَف رأِي��ه ُش��ن��ع��َة األق��واِم ل��دى وت��ح��ك��ي
ُم��رِدي ��تُ��ه ِق��صَّ ال��ظُّ��ل��ِم ع��ن��د وَم��والك ُم��ط��ِن��بً��ا ��ع��ِر ال��شِّ ف��ي ال��غ��زَّاَل ��ي��تَ��ه وس��مَّ

املرادي. رفعوا تظلَّموا إذا حني املالَّ ألن ح؛ مالَّ موالك إن يقول:

ال��رُّش��ِد ُط��ُرِق م��ن ال��ل��ِه َخ��ل��ِق وأب��َع��َد وال��ع��م��ى وال��ل��ؤِم ال��طِّ��ي��ِن ح��ل��ي��ِف اب��َن ف��ي��ا
بُ��رِد؟ إل��ى ذاك ك��لَّ وتَ��ع��زو ع��ل��يٍّ��ا ب��ع��َده وتَ��خ��ل��ُع بَ��ك��ٍر أب��ا أتَ��ْه��ج��و
ِح��ق��ِد46 ع��ل��ى يَ��ب��ي��ُت ال ذَح��ٍل وط��ال��ُب ك��لِّ��ه ال��دي��ِن ع��ل��ى غ��ض��ب��اٌن ك��أن��ك
وال��ن��ج��ِد ال��ت��ه��ائ��ِم ف��ي ش��ري��ًدا وك��ن��َت واص��ٍل ب��ع��ِد م��ن األم��ص��اِر إل��ى رج��ع��َت
47 وال��رَّدِّ ال��ت��ن��اس��ِخ ف��ي ع��ري��ٍق وك��لَّ ِن��ح��ل��ًة ال��ن��اع��ظ��يَّ��َة ل��ي��ل��ى أتَ��ج��ع��ُل
ه��ن��ِد48 وزاِم��ل��تَ��ي ِك��س��ٍف وح��اِض��ن��تَ��ي وَف��ْرت��ن��ى ��دوِف وال��صَّ ب��َدع��ٍد ع��ل��ي��ك
ال��ِق��رِد َش��بَ��ِه م��ن ال��ل��ِه َخ��ل��ِق وأق��َرُب ُم��ش��وٌَّه وأن��َت أق��م��اًرا تُ��واِث��ُب

فصيلها. ومعها ناقة عن له الصخرة انشقاق وإىل النبي، صالح آية إىل البيت بهذا يُشري 44

الكالم مر وقد املعتزيل. عطاء بن واصل هو وواصل: املعتزلة. رأس عبيد بن عمرو يريد عمرو: 45

النور وأن وظلمة، نور للوجود؛ بأصَلني يقولون املجوسية الِفرق من ِفرقة رأس هو ديصان: عليهما.
واضطراًرا. طبًعا الرش تفعل والظلمة واختياًرا، قصًدا الخري يفعل

الثأر. الذحل: 46
التناسخ: الجاحظ. بها تندَّر طاملا طريفة البخل يف حكايات لها مدبِّرة، عاقلة امرأٌة الناعظية: ليىل 47

الهند. براهمة مذاهب من وهو جسم، إىل جسم من الروح انتقال
واألهواء. املالهي أهل من قيان نساء أسماء وأخواتهما: وفرتنى الصدوف 48
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ذلك: بعد َعجرٍد49 اُد حمَّ فيه قال ولذلك

ال��ِق��رُد َع��ِم��َي م��ا إذا ِق��رٍد م��ن أق��بَ��َح وي��ا

أخَويه وذكر الشاعر وذكره البيت. هذا من جَزَعه قطُّ يشء من يَجَزع لم إنه ويُقال
فقال: ألمه

ال��َع��ض��ِد ن��اِق��َص ال��ق��ف��ا م��ق��ط��وَع وآَخ��َر أع��رًج��ا األَُك��ي��م��ِه أمُّ وَل��دْت ل��ق��د

من بعض قال ولذلك زِمنًا؛ ُولِد وكلهم واحدة، واألمُّ اآلباء ُمختلفي ثالثًة وكانوا
يهجوه:

ب��ال��خ��ص��ْص50 ف��ي��ه اإلق��راِف وُه��ج��ن��ُة ونَ��َك��ْص أْق��َع��ى ال��خ��اُل دع��اه إذا

الشاعر: وقال

أف��راس��ا نَ��ج��ِل��ه م��ن ت��رى ح��ت��ى ُم��ط��ِرٍف ب��خ��ارج��يٍّ تَ��ش��َه��َدنَّ ال

هم: أُمَّ يُخاطب وكان وأخَويه، ار بشَّ يف األنصاري صفوان وقال

ال��َع��ض��ِد ف��ي يَ��ش��ت��دُّ ُخ��َزًزا وب��ْع��َده تَ��ش��تُّ��ِم��ه ف��ي وِذي��ًخ��ا ُخ��ْل��ًدا وَل��دِت

والخزز: أعرج. وهو الضباع، ذكر والذيخ: أعمى. يُوَلد الجرذان من رضٌب والخلد:
الصيد. يف الكلب يلحقه ال اليَدين قصري وهو األرانب، ذكر

ول��ِد م��ن ال��خ��اِل ِع��رَق ب��ذل��ك ف��اع��ِرْف ِف��َرًق��ا ُف��رِّق��وا ث��الٍث م��ن ث��الث��ٌة

اعتذار يف الشاعر، األنصاري الوليد بن مسلم أخو األعمى، سليمان ذلك بعد وقال
األرض: ِخصال كرم عن يُخِرب وهو إلبليس ار بشَّ

َم��غ��روِس ك��لَّ إل��ي��ه��ا تُ��ِح��ي��َل أْن م��ن َخ��بُ��ث��ْت وإن ط��ابَ��ْت إن ل��ألرِض بُ��دَّ ال

كثرية. أهاٍج ار بشَّ يف له واملجون، العبث أهل من معروف شاعٌر عجر: حماد 49

جهة من انحطاطه أي اإلقراف: هجنة أمه. جهة من أصله النحطاط وخجل استخذى ونكص: أقعى 50
فيه. وظاهرة به خاصة أيًضا أبيه
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والتبيني البيان

َم��ن��ف��وِس إث��ِر ف��ي أب��ًدا ف��َح��م��لُ��ه��ا ُق��ِح��ط��ْت وإن ِج��ي��َدْت إن األرِض وتُ��رب��ُة
م��رم��وِس األرِض ف��ي ج��وه��رٍة ب��ك��لِّ خ��ب��ٍر ذو األرِض ب��ِف��ل��زِّ وب��ط��نُ��ه��ا

ذلك. وغري واآلنُك والنحاس والفضة الذهب من األرض جوهر الفلز:

وم��ل��ب��وِس ف��ي��ه��ا ُم��ن��ت��َق��ٍد وك��لِّ َم��راف��ُق��ه��ا ��ت ع��مَّ آن��ي��ٍة وك��لِّ
إب��ل��ي��ِس ق��وِل م��ن ُم��ض��ِح��ٌك وك��ل��ه��ا ِم��رَف��ق��ٌة ك��ال��ِم��ل��ِح م��اُع��ونِ��ه��ا وك��لُّ

بغداد: خلفاء بعض وقال

ن��يَّ��ِت��ه م��ن أب��داه م��ا وُخ��ب��ِث ِك��بْ��ِره ف��ي إب��ل��ي��َس م��ن َع��ِج��ب��ُت
ل��ذُرِّيَّ��ِت��ه ق��وَّاًدا وص��اَر َس��ج��دٍة ف��ي آدَم ع��ل��ى ت��اَه

فقال: األنصاري، مسلم أخو سليمان، املعنى بهذا وذكره
ق��وَّاِد51 ِم��س��الِخ ف��ي َل تَ��ح��وَّ وق��د نَ��خ��وتِ��ه َف��رِط م��ن ل��ه ��ج��وَد ال��سُّ ي��أب��ى

له: كلمة يف والطني، النار شأن ويف ار، وبشَّ واصل شأن يف صفوان وقال

ال��ع��ب��ُد ف��رائ��َض��ه يَ��ق��ض��ي ظ��ه��ِره��ا وف��ي َم��ن��زٍل أس��تَ��ُر ل��ل��ع��ب��ِد َج��وِف��ه��ا وف��ي
ال��َع��ه��ُد َق��ُدَم وإْن تَ��ْص��دى ال س��ب��ائ��َك وتَ��ص��ط��ف��ي ��ا م��جٍّ ال��ِم��ل��ِح لُ��ف��اَظ تَ��ُم��جُّ
ال��َج��ه��ُد ب��َل��َغ وإْن خ��طٌّ وال ح��س��اٌب بُ��ط��ونِ��ه��ا ف��ي م��ا ُك��نْ��َه ب��ُم��ح��ٍص ول��ي��س
وْغ��ُد52 يُ��ش��اِه��ُده ال َم��ق��اٌم وذاك ح��ف��ِل��ه ي��وِم ف��ي ال��ل��ِه ب��ع��ب��ِد ف��س��اِئ��ْل
ال��َق��ص��ُد53 يُ��ج��اِن��بُ��ه ال خ��ط��ي��ٍب ب��ق��وِل ق��بْ��َل��ه ص��ف��واَن واب��َن ش��ب��ي��بً��ا أق��اَم
ِن��دُّ ال��ورى ف��ي ل��ه م��ا ق��وًال ف��أب��دََع واص��ٌل ��اه ق��فَّ ث��م ع��ي��س��ى اب��ُن وق��اَم
َس��رُد م��طَّ��ِرٌد وال��ل��ف��ُظ تَ��رِك��ه��ا ع��ل��ى ق��ادًرا ك��اَن إذ ال��رَّاءُ ن��َق��َص��تْ��ه ف��م��ا

ديُّوث. أو قوَّاد زي يف تحوَّل به واملراد جلد، مسالخ: 51

العزيز. عبد بن عمر ابن هو هللا: عبد 52

ابن بابه. ومن صفوان بن خالد رهط من وهو البُلغاء، الُخطباء أحد شيبة بن شبيب هو شبيب: 53

هو واصل: بليًغا. لسنًا خطيبًا كان عيىس، بن الفضل هو عيىس: ابن ِذكره. املارُّ خالد هو صفوان:
ِذكره. مرَّ عطاء، بن واصل
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��ك��ُد54 ال��شُّ ل��ه ��الِت ال��صِّ َق��س��ِم ف��ي وُض��وِع��َف واص��ٍل ُخ��ط��ب��َة ال��ل��ِه ع��ب��ُد ��َل ف��ف��ضَّ
ال��زُّه��ُد ع��ي��ِن��ه ف��ي ال��ض��ع��َف ذاك وق��لَّ��َل ِح��ب��اِئ��ه��م ُش��ك��ُر ال��ق��وِم ك��لَّ ف��أق��نَ��َع

عنه. ذلك دفع من واحتجاج غزَّاًال، كان عطاء بن واصل أن زعم من احتجاج كتبنا قد
هشاٌم يقولون وكما الحذَّاء، خالٌد يُقال كما الغزَّال، واصٌل الناس قول أن هؤالء ويزعم
دستوانية، بثياٍب صدقاتها من إليه تبعث كانت اإلباضية55 ألن ذلك قيل وإنما الدَّستواني.
قبل وكانوا اإلباضية، قول إىل فأجابوه بالحباب، يكونون الذين األعراب يكسوها فكان

ذلك: يف الهجني فقال هجينًا. وزوَّجوا التسوية إىل فأجابوه الُهجناء، يزوجون ال ذلك

ال��ُم��ت��ع��بِّ��دي��ن��ا ال��ص��ائ��م��ي��ن َدس��ت��واِن��ي��ن��ا وَج��ْدن��ا إنَّ��ا
ال��ُم��ت��ك��بِّ��ري��ن��ا اإلل��ُه أخ��زى وِدي��ن��ا ح��َس��بً��ا م��ن��ك��م أف��َض��َل

ال��ه��ج��ي��ن��ا؟ يُ��ن��ِك��ُح م��ن أف��ي��ك��ُم

قطن موىل هللا عبد أبي إىل الغزَّالني سوق يف جلوسه لكثرة لواصل ذلك قيل وإنما
كان ألنه البدري؛ مسعوٍد أبو قالوا وكما الفقيه. الحذَّاء خالٍد حاُل كانت وكذلك الهاليل.
املسجد. ة ُسدَّ يف الُخُمر56 يبيع كان ألنه دِّي؛ السُّ مالٍك أبو قالوا: وكما املاء. ذلك عىل نازًال
أنباء يف منه جملة ذكرنا وقد والُكنى، األسماء كتاب يف ُمستقًىص الباب وهذا

واملهريات.57 الرساري
عثمان: أبو قال

منها يحرضني وما اللثغة تدخلها التي الحروف ذكر (2)

امُلعَجمة الشني عىل هي التي فأما والراء. والالم، والسني، القاف، أحُرف؛ أربعة وهي
من َمخرج هو وإنما املعروفة، الحروف من ليس ألنه الخط؛ ره يُصوِّ ال يشء فذلك

الشكر. الشكد: 54
محمد، بن مروان أيام يف خرج الذي إباض بن هللا عبد أتباع الخوارج ِفرق من ِفرقة هم اإلباضية: 55

غريبة. آراءٌ ُحُرماتهم واستباحة املسلمني بعض تكفري يف ولهم
رأسها. املرأة به تُغطي ما وهو ِخمار، جمع الخمر: 56

الحرائر. الجواري املهريات: 57
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والتبيني البيان

حروف من كثرية حروٍف يف القول وكذلك عليها. يُوَقف وال تُحىص ال واملخارج املخارج،
أسياف من البحر سواحل ويف الخوز، لغة يف منه أكثر يشءٍ يف ذلك وليس العجم، لُغات
حروف من كثريًا يُصور أن يستطيع فمن الصفري، شبيه كالمهم كثري، ناٌس فارس
وأخذ معانيه، عن اإلفصاح ترك إذا املجويس فم من تظهر التي الحروف وهي الزمزمة،

الطعام؟ عىل وهو الكناية باب يف
وكما يكثوم، أبي يكسوم: ألبي كقوله ثاءً، تكون للسني تَعِرض التي فاللُّثْغة

هللا. بسم أرادوا إذا هللا وباثم بُْرسة، أرادوا إذا بُثْرة، يقولون:
أن أراد فإذا طاءً، القاف يجعل صاحبها فإن للقاف؛ تَعِرض التي اللثغة والثانية

يل. طال قال: يل، قال يقول: أن أراد وإذا له؛ طلت قال: له، قلت يقول:
قوله بدل فيقول ياءً، الالم يجعل من أهلها من فإن الالم يف تقع التي اللثغة وأما
لعمر عرض كالذي كاًفا، الالم يجعلون وآخرون جمي. جمل: وبدل اعتييت، اعتللت:

هذا؟ يف اكعكة ما قال: هذا؟ يف العلة ما يقول: أن أراد إذا كان فإنه هالل، أخي
الذي ألن الالم؛ لثغة عدد عىل يضعف عددها فإن الراء يف تقع التي اللثغة فأما
الراء فيجعل عمي، قال: عمرو، يقول: أن أراد إذا من فمنهم أحُرف؛ أربعة لها يَعِرض
إذا من ومنهم غينًا. الراء فيجعل عمغ، قال: عمرو، يقول: أن أراد إذا من ومنهم ياءً.

الشاعر: قول أنشد وإذا ذاًال. الراء فيجعل عمذ، قال: عمرو، يقول: أن أراد

يَ��س��تَ��ِب��ْد ال َم��ن ال��ع��اِج��ُز إن��م��ا واح��دًة َم��رًَّة واس��ت��ب��دَّت

قال:

يَ��س��ت��ب��د ال َم��ن ال��ع��اِج��ُز إن��م��ا واح��دًة م��ذًة واس��ت��ب��دَّت

ُفريدى. بن ُجنيد بن عيل هؤالء فمن
البيت: هذا أنشد إذا فيقول ُمعَجمة، ظاءً الراء يجعل من ومنهم

يَ��س��ت��ب��د ال م��ن ال��ع��اِج��ُز إن��م��ا واح��دًة م��رًة واس��ت��ب��دَّت

قال:

يَ��س��ت��ب��د ال َم��ن ال��ع��اِج��ُز إن��م��ا واح��دًة م��ظ��ًة واس��ت��ب��دَّت
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البيت: هذا يُنِشد أن أراد فإذا ُمعَجمة، غينًا الراء يجعل من ومنهم

يَ��س��ت��ب��د ال َم��ن ال��ع��اِج��ُز إن��م��ا واح��دًة م��رًة واس��ت��ب��دَّت

قال:

يَ��س��ت��ب��د ال َم��ن ال��ع��اِج��ُز إن��م��ا واح��دًة م��غ��ًة واس��ت��ب��دَّت

واستبدَّت قال: واحدة، مرًة واستبدَّت يقول: أن أراد إذا بالياء، لُثْغته الذي أن كما
واحدة. ميًة

يزيد بن وسليمان عطاء، بن لواصل تَعِرض كانت التي الخامسة اللثغة وأما
كنحِو الشني يف تَعِرض التي اللثغة وكذلك سبيل. تصويرها إىل فليس الشاعر، العدوي
لها ليس أيًضا تلك فإن جعفر؛ أم كاتب محمد بن داود كاتب اج الحجَّ بن ملحمد كان ما
اجتمعت وربما السمع. إىل وتتأدَّى اللسان يُصورها وإنما بالعني، تُرى الخط يف صورة
فإنه األموي؛ خالد بن هللا عبد صاحب شوىش، لثغة كنحو حرَفني، يف لثغتان الواحد يف

الري. ويل موالي يريد: ايَّي، ويي موياي مرًة: قال ياءً، والراء ياءً الالم يجعل كان
عىل التي ثم املروءة، لذي وأوضعهن أحقرهن فهي بالياء كانت إذا الراء يف واللثغة
لو صاحبها إن ويُقال أيُرسهن، فهي الغني عىل التي فأما الذال. عىل التي ثم الظاء،
يكن لم بها، واإلفصاح حقها عىل الراء َمخرج وتكلَّف لسانه، وأخذ جهده، نفسه جهد
محمد لثغة كانت وقد حسنًا. أثًرا التعهد ذلك فيها ويؤثر الطبيعة، تُجيبه أن من بعيًدا
عىل ذلك أشبه وما ولعمري، عمرو، يقول: أن شاء إذا وكان بالغني، امُلتكلم شبيب بن
إال املانع يكن لم إذا له: فقلت لذلك، والتهيُّؤ التكلُّف يستثقل كان ولكنه قاله، الصحة
كان لسانك أن واحًدا شهًرا والتتبع التكلف هذا احتملت لو أنك أشكُّ فلست العذر هذا

يستقيم.
أن أراد إذا حتى والراء، الصاد يف أيًضا اعرتاه ربما الضاد، يف اللثغ يعرتيه من أما

بشوىش. الحقون وأشباهه فهذا ميض، قال: مرض، يقول:
من يقفوا ولم ألثغ، كان عليه وسالمه هللا صلوات موىس أن العوام من ناس وزعم
من ومنهم ِخلقة، ذلك جعل من فمنهم بعينه؛ يشء عىل له تَعِرض كانت التي الحروف
ال طفًال تقتل ال لفرعون: فرعون امرأة ُمزاحم بنت آسية قالت حني اعرتاه إنما أنه زعم
فيه، إىل بها فأهوى جمرة تناَول جميًعا بهما فرعون له دعا فلما التمر. من الجمر يفرِّق

اعرتاه. ما ذلك من فاعرتاه
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يف وأوجدها قبًحا أقلها وهي والغني، والذال، الياء، يف فتكون الراء يف اللثغة وأما
شبيب بن محمد لثغة وكانت وعلمائهم، وأرشافهم وبُلغائهم الناس وكبار الرشف ذي
ذلك، له فتأتَّى الصحة عىل الراء أخرج لسانه وقوَّم نفسه عىل حمل فإذا بالغني، امُلتكلم
رجاله بعض عن يروي الواقدي وكان قال: منه، ذلك سمعت أنا استثقاًال، ذلك يدع وكان
يشء عىل القرآن يدل وليس شعرات. فيها شامة عليه كانت السالم عليه موىس لسان أن

يشء. دون يشءٍ عىل دليٌل ِلَساِني﴾ ِمْن ُعْقَدًة ﴿َواْحلُْل قوله: يف ليس ألنه قالوا؛ مما
فأفاء. فهو الفاء يف تتعتع وإذا تَْمتام، فهو التاء يف اللسان تتعتع إذا األصمعي: قال

اج: العجَّ بن لرؤبة وأنشد

ال��لِّ��م��اِم ف��ي َوْس��واَس��ِك ك��أنَّ ال��تَّ��م��ت��اِم ال��م��ن��ط��ِق ذاك ح��م��َد ي��ا
��اِم ه��مَّ ب��ن��ي ش��ي��ط��اِن ح��دي��ُث

قاله كما ذلك وإنما بيشء، ذلك وليس التمتام. املنطق ذات حمَد يا يُنِشد: وبعضهم
الزحف: أبو

ال��َم��ن��اِم ف��ي ال��ُه��ج��ِر ك��ث��ي��ِر وال تَ��م��ت��اِم وال ب��ف��أف��اءٍ ل��س��َت

له: كلمة يف للخوالني أيًضا وأنشد

ب��ُم��ع��ِرِب ل��ي��س ال��تَّ��م��ت��اِم ك��م��ق��ال��ِة َم��ن��ط��ًق��ا ِالْس��ِت��ك تَ��َرك��َن ��ي��اَط ال��سِّ إنَّ

بحاجته. ُمفِصح وال معناه، عن ُمعِرب غري التمتام الخوالني فجعل
بلسانه وقيل: ، أَلفُّ فهو بعض يف كالمه بعض الرجل أدخل إذا عبيدة: أبو وقال

الراجز: الزحف ألبي وأنشدني َلَفف.

وأَرْق وه��مٍّ ت��ح��ب��ي��ٍس ُط��وِل م��ن نَ��َط��ْق إذا َل��َف��ًف��ا ف��ي��ه ك��أنَّ

يف لفف أصابه ذلك، عليه وطال يُكلمه، من له يكن ولم وحده جلس ملا كأنه
طال ملا ألنه موت؛ الصَّ له يُقال امُلقعِطل، بعد األزارقة قايض جابر، بن يزيد وكان لسانه،
الجهم بن محمد وأخربني يُِبني. يكاد وال يلتوي لسانه فكان الكالم، عليه ثَُقل صمته
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وأنشدني قال: الصمت. ولزوم التفكُّر طول من الزُّط، محاربة أيام اعرتاه هذا ِمثل أن
األصمعي:

ال��ُم��ت��ق��اِرِب58 ال��َع��رَف��ِج ف��ي ال��دَّب��ى ك��نَ��ْزِو َل��ِق��ي��تُ��ه��م م��ا إذا ُزطٍّ ب��ن��ي ح��دي��ُث

عيَّاش: بن َسلمة وقال عجلة. كالمهم يف كان حني ذلك قال

َس��ِوي��ُق ب��ي��ن��ه��نَّ يُ��ل��ق��ى َف��راري��ُج َج��م��ُع��ه��م ج��اءَ إذ راالِن ب��ن��ي ك��أنَّ

اللَّْجالج: يف اللهبي وقال كالمهم. وعجلة أصواتهم ة لِرقَّ ذلك فقال

ك��ال��ِه��ْل��ب��اِج59 يَ��زَح��ُل ال��ذي وال ب��ال��لَّ��ْج��الِج ال��ق��وِم خ��ط��ي��ُب ل��ي��س
واإلدالِج60 ب��ال��نَّ��صِّ ه��تَ��ك��تُ��ه داِج ول��ي��ٍل بَ��يْ��داءَ وُربَّ

إذا عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر كان الُجَمحي: م سالَّ بن محمد وقال
يف ويُقال: واحد. العاص بن عمرو وخاِلُق هذا خاِلُق قال: كالمه، يف يتلجلج الرجل رأى
لسانه يف ويُقال: والتمتام. الفأفاء حد يبلغ ولم عليه يثقل الكالم كان إذا ُحبْسة، لسانه
إىل األوىل العادُة لسانَه وجذبت العرب، حروف يف العجم حروف بعض أدخل إذا لُكنة،
وعجز املنطق، آلة نقصان إىل يذهبون فإنما ُحكلة، لسانه يف قالوا: فإذا األول. املخرج

اج: العجَّ بن رؤبة وقال باالستدالل. إال معانيه تُعَرف ال حتى اللفظ، أداة

ال��نَّ��م��ِل61 ك��الَم ُس��ل��ي��م��اَن ِع��ل��َم ال��ُح��ْك��ِل ِع��ل��َم أُوت��ي��ُت أن��ن��ي ل��و

صالح: بن امللك عبد مديح يف ذؤيب بن محمد وقال

ِس��واُده��ا يَ��ُف��تْ��ه ل��م أخ��رى تُ��س��اِوُد ذَرًَّة أنَّ ل��و ال��ُح��ك��ِل ق��وَل ويَ��ف��ه��ُم

سهيل. شجر العرفج: الجراد. ِصغار الدبى: الوثب. النزو: 58
الرش. لصنوف الجامع الَفدم األحمق الهلباج: يزول. يزحل: 59

الليل. أول يف الشديد السري واإلدالج: النص 60
الذور. الحكل: 61
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تغلب: لبني هجائه يف التَّيمي وقال

ال��بَ��ران��ُس ع��ل��ي��ه��ا أع��الٍج ع��ب��ادُة وِدي��نُ��ه��ا تُ��ِب��ي��ُن ال ُح��ك��ًال ول��ك��نَّ

إذا وذلك علة، والسُّ النحنحة له تَعِرض الذي الخطيب يف حفص بن سحيم قال
فقال: حده، ونبا َزنْده، وكبا َسْحره، انتفخ

ال��َم��ق��اِل ف��ي ال��غ��رِب َك��الِل وم��ن اإله��م��اِل م��ن ب��ال��ل��ِه ن��ع��وذُ
��ع��اِل ال��سُّ دائ��ِم خ��ط��ي��ٍب وم��ن

األعرابي: وأنشدني

ال��ِع��يِّ ك��ث��ي��ِر ب��ه��يَّ��اٍب وال ب��ال��بَ��ك��يِّ ل��ي��س زي��اًدا إنَّ

أصحابنا: بعض وأنشدني

ال��ب��اِب ف��ت��ح��َة س��نَّ��ى َه��ي��ذاَن وِم��ث��ُل ُم��غ��َل��ق��ٌة واألب��واُب َه��يْ��ذاَن ن��اَدي��ُت
��اِب وجَّ غ��ي��ُر وق��ل��ٌب ج��م��ي��ٌل وج��ٌه َم��ض��اربُ��ه يُ��ف��َل��ْل ل��م ك��ال��ِه��ن��ُدوان��يِّ

اآلَخر: وقال
��را ت��ي��سَّ ش��يءٍ َع��ْق��َد س��نَّ��ى ال��ل��ُه إذا

ذلك: ِمثل يف َمعمر بن ِبْرش وقال

َم��ب��ه��وُر ُم��ت��َع��ٌب ال��تَّ��ن��ح��نُ��ِح ج��مُّ ُم��ت��ت��ع��ِت��ٌع ِم��ق��َوٌل ال��ك��ب��ائ��ر وِم��ن

الخطبة هذه أنا شهدت وقد يخطب، ريسان بن بُجري أبا ريسان شهد أنه وذلك
منه. أجبن قطُّ جريئًا وال منه، أجرأ قطُّ جبانًا أَر ولم

يف — الَقَعدي فري الصُّ ِحطَّان بن ِعمران أخوال بعض من — األزرقي األشلُّ وقال
األشلُّ ذلك بعد فقال امَلحافل، بعض يف واجتمعا األزارقة، خطيب اإليادي ُجندب بن زيد

البكري:
األَس��ْل وْق��َع رأى ��ا ل��مَّ وَس��َع��ْل زي��ٌد نَ��ح��نَ��َح
واح��ت��َف��ْل أط��اَل ث��م ارت��َج��ْل إذا ��ِه امِّ َوي��ُل
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دواد ألبي مرثيَّته يف األزرقي، الخطيب اإليادي، ُجندب بن زيد الشاعر ذكر وقد
فقال: إياد، بُخطباء امَلثل ورضب بالخطابة ذكره حيث اإليادي، جرير بن

ُج��ن��َدِب ب��ِن زي��ِد وال��ِم��نْ��ط��ي��ِق وُع��ذْرَة َم��ع��ب��ٍد ب��ِن َل��ق��ي��ِط أو إي��اٍد ك��ُق��سِّ

األزارقة: بني وقع الذي االختالف يف يقول الذي هو جندب بن وزيد

وال��َه��َرِب وال��بَ��غ��ض��اءِ ال��ق��وِم ب��ُف��رق��ِة ُع��ي��ونُ��ك��ُم ق��رَّْت ق��د ل��ل��ُم��ِح��لِّ��ي��ن ُق��ْل
ب��ال��لَّ��ِع��ِب ال��ِج��دِّ وخ��ل��ُط ال��ك��الِم ف��رُع ف��ف��رََّق��ن��ا ِدي��ٍن ع��ل��ى أُن��اًس��ا ُك��نَّ��ا
ال��ُخ��َط��ِب ع��ِن وأْغ��ن��اه��م ال��ِج��داِل ع��ن َس��ع��يُ��ه��ُم ض��لَّ ِرج��اًال أْغ��نَ��ى ك��اَن م��ا
نَ��َش��ِب م��ن وال��رُّم��ِح َف��َرس��ي ِس��وى ل��ي م��ا ُم��ض��ط��َربً��ا األرِض ف��ي َأله��َونُ��ك��م إنِّ��ي

عىل ويدلُّ اإليادي، الخطيب حجرة بن عذرة فهو األول البيت يف املذكور ُعذرة وأما
شاعرهم: قوُل الُخطب، ويف اللَّسن يف َقدِره وعىل فيهم، َقدِره

ِف��ظ��اِظ��ه��ا62 م��اءَ ل��لُّ��وِح اع��ت��َص��روا إذا وال��ظَّ��م��ا األي��ِن ع��ل��ى ص��ب��ٍر ف��ت��ى وأيُّ
ِش��ظ��اِظ��ه��ا63 َع��ق��ُد ال��َك��وم��اءِ ع��ن وُح��لَّ ب��ِدم��اِئ��ه��ا س��اع��ًة ض��رَّج��وه��ا إذا
ُع��ك��اِظ��ه��ا64 َغ��داَة ُق��سٍّ م��ن وأن��َط��ُق ص��اح��ٍب ك��لِّ إل��ى ��اٌك ض��حَّ ف��إنَّ��ك
ب��ِك��ظ��اِظ��ه��ا آِخ��ذٌ ف��ي��ه��ا ف��ُع��ذرُة َم��ع��ش��ٍر ُم��ش��اِع��ُب ال��َم��ول��ى ش��ع��َب إذا

ُخطباء من برجل إال اإليادي الخطيب لهذا امَلثل اإليادي الشاعر هذا يرضب فلم
امَلثل اإليادي جرير بن دواد أبي مرثية صاحب يرضب ولم ساعدة. بن قس وهو إياد،

العرب وكانت البعري. فرث ماء الفظاظ: ماء العطش. اللوح: الشاق. الطويل السري من اإلعياء األين: 62
منهم أخذ فإذا تجرتَّ، لئال أفواهها شدُّوا ثم إبلهم سَقوا ة شاقَّ مفازة اجتياز أو بعيًدا سفًرا أزمعت إذا

منه. ورشبوا فرثه واعترصوا البعري بطن وا شقُّ الظمأ
الغرائر. ُعرى يف تُدَخل خشبة الشظاظ: عقد السنام. العظيمة الَخلق، التامة الناقة الكوماء: 63

وتحدَّث عكاظ يف صغري وهو النبي َسِمعه ونذيرها. العرب خطيب اإليادي، ساعدة بن قس هو قس: 64

قبل وتُويف ،٧٠٠ وأكثره ،٣٨٠ أقلُّه اختالٌف عمره طول ويف كثريًا، ر ُعمِّ وقد رشًفا. بهذا وكفى بخطبته،
البعثة.
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حجرة: بن عذرة يف قال حيث غريهم، إىل يفتقر ولم فقط، إياد بُخطباء إال

ُج��ن��َدِب ب��ِن زي��ِد وال��ِم��نْ��ط��ي��ِق وُع��ذرَة َم��ع��ب��ٍد65 ب��ِن ل��ق��ي��ِط أو إي��اٍد ك��ُق��سِّ

قوله: املرثية هذه وأول

وال��ت��ح��وُِّب66 ب��ال��بُ��ك��ا ِن��زاًرا ف��ع��مَّ ب��ُم��ص��اِب��ه ج��اه��ٌل ج��ري��ٍر اب��َن ن��ع��ى
ك��وك��ِب ك��لَّ ض��وءُه يَ��ْغ��ش��ى وك��ال��ب��دِر َع��ري��نَ��ه يَ��ح��م��ي ك��ال��لَّ��ي��ِث ل��ن��ا ن��ع��اه
َغ��ي��َه��ِب67 ال��ل��ي��ِل م��ن داٍج ف��ي ال��نَّ��ج��ِم م��ن س��رى إذا وأه��دى َع��وٍد م��ن وأص��بَ��ُر
ال��ُم��ش��طَّ��ِب ال��ُح��س��اِم ال��س��ي��ِف م��ن وأم��ض��ى ل��س��انُ��ه ��ن��اِن ال��سِّ ح��دِّ م��ن وأض��َرُب
ِم��ش��َغ��ِب ك��لُّ رأَس��ه ط��اط��ا ق��اَم إذا وخ��ط��ي��بُ��ه��ا ك��لِّ��ه��ا ن��زاٍر زع��ي��ُم
��ِب68 ال��ُم��ح��صَّ أه��َل ال��َج��م��ِع ي��وَم يَ��بُ��زُّون ق��ال��ٍة ث��م س��ادٍة ق��روٍم س��ل��ي��ُل
ُج��ن��َدِب ب��ِن زي��ِد وال��ِم��نْ��ط��ي��ِق وُع��ذرَة َم��ع��ب��ٍد ب��ِن ل��ق��ي��ِط أو إي��اٍد ك��ُق��سِّ

بقوله: الشاعر عنى وإيَّاهم طويلة. له كلمٍة يف

ال��رَُّق��ب��اءِ ِخ��ي��ف��َة ال��َم��الِح��ِظ وْح��َي وت��ارًة ال��طِّ��واِل ب��ال��ُخ��ط��ِب يَ��رُم��ون

دابق، َسبْي من بجيلة وموىل ُزهري كاتب كاسب، بن عبَّاد بن محمد أخربني قال:
وقد يقول، جرير بن دواد أبا سمعت قال: مة، عالَّ للعلم بة وطالَّ راوية، شاعًرا وكان
فقال: وأهواله، امَلقام ذلك وصعوبة واقتضابه، الكالم وتحبري الُخطب ِذكر من يشءٌ جرى
بُْغض، البادية أهل غري من والتشادق َعْجز، بالغريب واالستعانة ِرفق، املعاني تخليص
الكالم أول عليه بُنِي مما والخروج ُهْلك، اللحية ومسُّ ِعي، الناس عيون يف والنظر
الكالم، رواية وَجناحاها الدُّربة، وعمودها الطَّبع، الخطابة رأس يقول: وَسمعتُه إسهاب.

التي بقصيدته ُعِرف قديم، جاهيل شاعٌر يعمر: بن لقيط يُسميه األغاني وصاحب معبد، بن لقيط 65
لهم. الُفرس غزو قومه بها يُنِذر

التوجع. التحوب: 66
بعري. من وأصرب عود: من وأصرب 67

أمجاد. سادة قروم: 68

يغلبون. يبزون:
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بيتًا وأنشدني االستكراه. بِقلَّة مقرونة واملحبة األلفاظ، تخريُّ وبهاؤها اإلعراب، وَحليُها
قوله: وهو إياد، ُخطباء صفة يف له

ال��رُّق��ب��اءِ ِخ��ي��ف��َة ال��َم��الح��ِظ وْح��َي وت��ارًة ال��طِّ��واِل ب��ال��ُخ��ط��ِب يَ��رُم��ون

والوحي والكناية، وامُلوَجز، موضعه، يف واملحذوف موضعه، يف املبسوط فذكر
معروفة: له كلمة يف الثقة له وأنشدني اإلشارة. وداللة باللحظ،

ُم��س��ت��ِل��ِب ك��فُّ تَ��بُ��زَُّك��م��وه أْن م��ن َم��ط��ٍر بَ��ِن��ي ي��ا ��ا م��سٍّ أخ��َش��ُن ال��ُج��وُد
ال��نَّ��َش��ِب ع��ل��ى ي��أت��ي ل��ك��نَّ��ه ل��ل��ذمِّ َم��دف��ع��ٌة ال��ُج��وَد أنَّ ال��ن��اَس أع��َل��َم م��ا

أحد وكان له. ادُّعيت أو األنصاري، الوليد بن مسلم فادَّعاها بها، يَحفل لم ثم قال:
الكالم. وتحبري الشعر قريض يُجيد من

مفوًَّها بليًغا احتجَّ أو وصف أو تحدَّث إذا ويكون شاعًرا، يكون من الُخطباء ويف
فقط. اللسان َ وبنيِّ فقط، وشاعًرا فقط، خطيبًا كان وربما بيِّنًا،

كثري، والخطباء اإليادي. ساعدة بن ُقسُّ الُحكماء، األبْيناء الُخطباء، الشعراء ومن
قليل. والشعر الخطابَة يَجمع ومن منهم. أكثر والشعراء

امللوك مجالس يف ِشعره كأنَّ قالوا: ل. املكحَّ وهو امِلنقري، األهتم بن عمرو ومنهم
أحسن؟ منظٍر أيُّ لألوسية: قيل عنه، هللا ريض الخطاب بن لعمر قيل منشورة. ُحلٌل
تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر ذلك عند فأنشد ُخْرض. حدائَق يف ِبيض قصوٌر قالت:

العبادي: زيد بن َعدي بيت عنه،
ُم��س��ت��ن��ي��ُر69 َزه��ُره ال��رَّوِض ف��ي ـ��ب��ي��ِض ك��ال��ـ أو ال��م��ح��اري��ِب ف��ي ال��ع��اِج ك��ُدم��ى

وقسامة هذا. أحَسن، وِشعره آنَق، األهتم بن عمرو كالم زهري: بن قسامة فقال قال:
العرب. أبْيناء أحد

لبيد. بن ِبْرش بن ِخداش واسمه امُلجاشعي، البَعيث الشعراء الُخطباء ومن
امُلستهل. أبو وُكنْيته األسدي، زيد بن الُكميت الشعراء الُخطباء ومن
نفر. أبو وُكنْيته الطائي، حكيم بن اح الطِِّرمَّ الشعراء الُخطباء ومن

العبادة. أماكن املحاريب: املاثلة. الصور الدمى: 69
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والتبيني البيان

قول الكميت أنشدت الُكميت: راوية سهل بن محمد قال َمعن: بن القاسم قال
الطرماح:

ال��ق��ص��ائ��ِد ِع��ن��اُن واس��ت��رخ��ى ال��م��ج��ِد ُع��رى أخ��َل��َق��ْت ��اِح ال��طِّ��ِرمَّ ن��ف��ُس ُق��ِب��ض��ْت إذا

والرواية. الخطابة وِعنان وهللا، إي الكميت: فقال
وكان والطرماح. الكميت من حاًال أعجب الناس يَر ولم الجاحظ: عثمان أبو قال
الغالية، من شيعيٍّا الكميت وكان عصبيٍّا. قحطانيٍّا الطرماح وكان عصبيٍّا، عدنانيٍّا الكميت
الطرماح وكان الكوفة، ألهل ب يتعصَّ الكميت وكان فرية. الصُّ من خارجيٍّا الطرماح وكان
قط، نفَسني بني يُكن لم ما وامُلخاَلطة الخاصة من ذلك مع وبينهما الشام. ألهل يتعصب
إليه. الخصال هذه تدعو مما يشءٌ وال إعراض، وال جفوة وال رصم بينهما يجِر لم ثم
الحكم بن وهشام اإلبايض زيد بن هللا عبد حال من ذكروا ما إال ِمثلهما الناس يَر ولم
خالد بني الحال كانت وقد واملصاحبة. الخلطة بعد املشاركة إىل صارا فإنهما الرافيض؛
واملحاسدة؛ املناقشة بعد املفارقة إىل تدعو التي الحال شيبة، بن وشبيب صفوان بن
أحلم أنهما لوال يُقال: فكان واملجاورة، والقرابة الصناعة اتفاق من فيهما اجتمع للذي
بن هللا وعبد الرافيض حكم بن هشام حال كانت وكذلك واألسد. النمر تبايُن َلتَبايَنا تميم
جميع يف الرشكة من إليه صارا بما امُلتضادين سائر عىل فضال أنهما إال اإلبايض، زيد
وال الرس، يف صديق له ليس فقال: شيبة بن شبيب صفوان بن خالد وذكر تجارتهما.

شبيب. يُعارضه فلم العالنية. يف عدوٌّ
األرشاف. سب يسبَّ أن يُحِسن أنه عىل هذه خالد كلمة وتدل

بن عمرو بني أحد شهاب، أبو وُكنْيته ِحطَّان،70 بن ِعمران الشعراء الُخطباء ومن
سدوس. إخوة شيبان

والشعراء: والخطباء العلماء من ِقلَّتهم مع شيبان بن عمرو بني فمن
عند وَمقرعهم ُفتياهم، وصاحب فرية، الصُّ من الَقَعدة رئيس ِحطَّان بن ِعمران

اختالفهم.

وروى الصحابة من صدًرا أدرك وُدعاتهم. الخوارج شعراء من فصيح شاعٌر حطان: بن عمران 70

فراره يف وله منه، ففرَّ اج الحجَّ طلبه الخوارج. الرشاة من صار ثم الحديث، أصحاب عنه وروى عنهم،
ُمِبينًا. بليًغا وكان وأحداث. خطوب
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مة. العالَّ الخطيب ابة، النسَّ حنظلة بن َدغَفل ومنهم
َشور. بن الَقعقاع ومنهم

تعاىل. هللا شاء إن ِذكرهم موضع إىل انتهينا إذا شأنهم وسنذُكر
خراسان، صاحب بكر، بن ليث بني أحد سيَّار، بن نرص الشعراء الُخطباء ومن

الرأي. وشدة العقل ويف التدبري، ويف الحروب، ويف الواليات، أصحاب يف يَُعد وهو
شأنه. ذكرنا وقد اإليادي، جندب بن زيد الشعراء الُخطباء ومن

وائل، سحباُن هو هذا وسحبان الباهيل. َسحبان بن َعجالن الشعراء الُخطباء ومن
العرب. خطيب وهو

َهْمدان. أعىش األرشاف: إليه تنافر قد وممن العلماء، الشعراء الخطباء ومن
امللك عبد عىل أشار الذي وهو العرني، عصام بن ِعمران الخطباء الشعراء ومن
وقصيدته املشهورة، خطبته يف امللك، عبد بن للوليد والبيعة العزيز، عبد أخيه بَخْلع
رعى هالَّ قتله؟ ولَِم قال: له اج الحجَّ قتل مروان بن امللك عبد بلغ ملا الذي وهو املذكورة.

فيه: قوله له

ب��ال��َع��رَف��ِج َح��م��اُم��ه يَ��ل��وذُ ص��ق��ًرا ُم��ع��تِّ��ٍب األغ��رِّ ول��ِد م��ن وب��ع��ث��َت
يَ��ن��َض��ِج ل��م ب��غ��ي��ِره��ا ط��ب��خ��َت وإذا أن��ض��ج��تَ��ه��ا ب��ن��اِره ط��ب��خ��َت ف��إذا
ال��ه��ج��ه��ِج71 ص��ي��اُح م��ن��ه يُ��ن��ِج��ه��ا ل��م ف��ري��س��ًة أراَد إذا ال��ِه��َزب��ُر وه��و

بُْرد، بن ار بشَّ وهو األعمى. اٌر بشَّ منهم: واملولَّدين وُشعرائهم األمصار ُخطباء ومن
يقول ما عىل — ظباء أم موىل كان فإن عقيل، بني موايل أحد من كان معاذ. أبو وُكنْيته
أهل من إنه ويُقال سدوس. بني موايل من فهو — عجرد اد حمَّ ذكره وما سدوس بنو
وهو ورجاالتهم، خراسان أهل ُفرسان يف كثري مديٌح وله عقيل. بني يف نازًال خراسان

يقول: الذي

َس��بَ��ْق ق��د َف��ْرع��ي ال��َم��س��ع��اِة وَل��دى ال��ذُّرى ف��ي وبَ��ي��ت��ي ُخ��راس��اَن م��ن
بَ��َس��ْق ن��اض��ٌر ف��ي��ه��ُم وَف��ْرع��ي ك��راٍم داُره��م ُخ��راس��اُن ق��وٍم ل��ِم��ْن وإن��ي

وزجره. األسد لطرد الصياح هو الهجهج: صياح 71
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والتبيني البيان

معروفة. رسائل وله ومزدوج، منثور صاحب خطيبًا، اًعا سجَّ راجًزا، شاعًرا وكان
فأظهر حارض، اٌر وبشَّ فيه، يمتدحه رجًزا َسْلم، بن ُعقبة رؤبة، بن ُعقبة وأنشد
فقال تُحِسنه. ال معاذ أبا يا طراٌز هذا رؤبة: بن ُعقبة فقال األرجوزة، استحسان اٌر بشَّ
عىل غدا ثم جدك. ومن أبيك ومن منك أرَجُز وهللا أنا الكالم؟ هذا يُقال أِلِمثْيل ار: بشَّ

أولها: التي بأرجوزته َسْلم بن ُعقبة

بَ��ْع��دي ُك��ن��َت ك��ي��َف خ��بِّ��ْر ب��ال��ل��ِه ��ْم��ِد ال��صَّ ِب��ذَاِت ال��َح��يِّ َط��َل��َل ي��ا

فيها: يقول التي وهي

َم��َع��دِّ ف��ي أي��اُم��ك ل��ل��ِه ال��ِم��َل��دِّ أب��ا وُح��يِّ��ي��َت اْس��َل��ْم

يقول: وفيها

ال��رَّدِّ ِم��ث��ُل ل��ل��ُم��ل��ِح��ِف ول��ي��س ل��ل��َع��ب��ِد وال��ع��ص��ا يُ��ْل��ح��ى ال��ُح��رُّ

فيها: ويقول

ِج��ل��دي م��ن ُرق��ع��ٍة ف��ي ح��َم��ل��تُ��ه ال��ُم��ِم��دِّ ��ِل مَّ ك��ال��دُّ وص��اِح��ٍب
ُزْه��دي م��ن َرْغ��ب��ت��ي وراء وم��ا

الشاعر: قول إىل ذهب رغبًة. وال فيه زهًدا أُِره لم أي

ط��ائ��ُح ط��اَح َم��ن أنَّ ل��وال ب��نَ��ْف��ِس��ك ��ٍة أِش��حَّ ع��ل��ي��ك ق��وٍم ف��ي ك��ن��َت ل��ق��د
ال��ش��ح��ائ��ُح ال��نُّ��ف��وُس ال��م��وَت تَ��دف��ُع وال ُج��ل��وَده��م ع��ل��ي��ك خ��اُط��وا ل��و يَ��ودُّون

العتاهية، وأبو الِحمريي، والسيِّد الُعقييل، اٌر بشَّ املولَّدين من الشعر عىل واملطبوعون
وخلف الخارس، وَسلًما نوفل، بن يحيى الباب هذا يف الناس ذكر وقد ُعيَينة. أبي وابن
كلهم. أطبَُعهم ار وبشَّ هؤالء، من بالطبع أوىل الالحقي الحميد عبد بن وأبان خليفة. بن
ويؤلِّف الِحسان، املناقالت ويصنع الجيِّد، الكالم يؤلِّف وممن الشعراء، الخطباء ومن
عيىس وإشارة: دلٍّ وُحسِن كثرية، وروايٍة عجيب، بياٍن مع الرشيفة، والقصائد الشعر

الوليد. أبو وُكنْيته بكر، بن ليث بني أحد دأب، بن يزيد بن
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الفاخرة، والرسائل الجيِّد والشعر الخطابة يَجمع كان ممن الشعراء، الخطباء ومن
وحذوه ألفاظه وعىل عمرو. أبو وُكنْيته العتَّابي، عمرو بن ُكلثوم الحسن: البيان مع
منصور كنحِو املولَّدين، شعراء من ذلك ِمثل يتكلَّف من جميع يقول البديع يف ومثاله
يف ار بشَّ حذَْو يحتذي العتَّابي وكان وأشباههما. األنصاري الوليد بن ومسلم النََّمري
عمرو ولد من والعتابي َهرمة. وابن ار بشَّ من بديًعا أصَوُب املولَّدين يف يُكن ولم البديع،

قال: ولذلك كلثوم؛ بن

َخ��َط��ري م��ن األي��اُم بَ��نَ��ِت م��ا واج��ت��اَح م��أثُ��رت��ي اإلق��ت��اُر َه��َدَم ام��رٌؤ إنِّ��ي
ُم��َض��ِر م��ن واألف��ن��اءُ رب��ي��ع��َة ح��يَّ��ا يُ��س��وُِّده ُك��ل��ث��وٍم ب��ِن ع��م��ِرو أي��اَم
ال��َوتَ��ِر م��ن ال��رَّام��ي ع��طَّ��َل��ه��ا ك��ال��َق��وِس َم��ك��اِرِم��ه��ا م��ن ع��طَّ��ل��تْ��ن��ي أَُروم��ٌة

قولُه: قصريًا كان أنه عىل القصيدة هذه يف ودل

ِق��َص��ري وم��ن َش��يْ��ب��ي م��ن ال��َع��ي��َن ُ يَ��ف��َج��أ م��ا ُم��واَص��ل��ت��ي ع��ن ال��غ��وان��ي ِظ��راَف نَ��ه��ى

والِقصار، الطِّوال والرسائل والُخطب، عر الشِّ جمعوا قد الذين الشعراء الخطباء ومن
هارون بن سهل املدوَّنة: واألخبار املولَّدة، الِحسان رَي والسِّ املخلَّدة، الكبار والُكتب
ودمنة»، «كليلة كتاب معارضة يف وعفرة» «ثعلة كتاب صاحب الكاتب، راهيبوني72 بن
الكتب. من ذلك وغري والهذلية»، «املخزومي وكتاب «املسائل»، وكتاب «اإلخوان» وكتاب
إال يُكنى أعلمه وال َمخرمة، بن َجبلة بن إبراهيم بن عيل الشعراء الخطباء ومن

الحسن. أبا
وُخمعة73 الُخس، بنت وهند معبد، بن لقيط وشأن ساعدة، بن قس كالم وسنذُكر

هللا. شاء إن القبائل خطباء ِذكر إىل ِرصنا إذا إياد، وخطباء حابس، بنت

زمانه يف تفرَّد البرصة. ونزل نيسابور من أصله عمر: أبا ويُكنى راهبون، بن هارون بن سهل 72

أُعجَب العرب. ببُغض يَِدينون الذين الشعوبية مذهب إىل يميل وكان البيان، وسعة والحكمة بالبالغة
للمأمون نُِقلت التي الفالسفة ُكتُب تحوي كانت التي وهي الحكمة، ِخزانة ه فوالَّ وعقله ببالغته املأمون
نَظٌم وله اإلسالم». «بزرجمهر ب لُقِّ حتى األوائل، ُكتُب بها عاَرض كثرية ُكتبًا صنَّف قربس. جزيرة من
اآليات، من آية هي البخل يف رسالة وله عنه، والنقل به اإلعجاب كثري الجاحظ كان ولقد فائق. ونثٌر جيِّد

ُمعِجبة. نوادر البخل يف وله ظريًفا، بخيًال وكان
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هو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ألن العرب؛ من ألحد ليست َخصلة الُخطب يف وتميم وإلياد
لقريش رواه وهو وموعظته، بُعكاظ جمله عىل وموقفه ساعدة بن قس كالم روى الذي
األماني، عنه تَعِجز إسناٌد وهذا تصويبه. من وأظهر ُحْسنه من َعِجب الذي وهو والعرب،
للتوحيد، الحتجاجه ساعدة بن لقس الكالم ذلك هللا وفَّق وإنما اآلمال. دونه وتنقطع

قاطبًة. العرب خطيب كان ولذلك بالبعث؛ وإيمانه اإلخالص، معنى وإلظهاره
عمرو سأل ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ألن تميم؛ لبني الذي ِمثل ذلك يف ألحد ليس وكذلك
أَما الزبرقان: فقال أذينه. يف ُمطاع لحوزته، ماِنٌع قال: بدر بن الزِّبِْرقان عن األهتم بن
فوهللا قال ما قال لنئ أَما عمرو: فقال رشيف. حسدني لكنه قال، مما أكثر َعِلم قد إنه
خالف أنه رأى فلما الغنى. حديث الخال، لئيم املروءة، َزِمر الصدر، ضيِّق إال َعِلمته ما
رضيت هللا، رسول يا قال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عينَي يف اإلنكار ورأى األول، قوله اآلخر قوله
صدقت ولقد األوىل، يف كذبت وما علمت؛ ما أقبح فقلت وغضبت علمت، ما أحسن فقلت

َلِسحًرا. البيان من إن ذلك: عند ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال اآلخرة. يف
القبائل. سائر دون وتميم إياد بهما ت ُخصَّ الخصلتان فهاتان

له: فقال الوساد إىل له فأشار سفيان، أبي بن معاوية عىل قيس بن األحنف ودخل
الوساد؟ عىل الجلوس من أحنُف يا منعك ما معاوية: فقال األرض، عىل فجلس اجلس.
تَغَش ال قال: أن ولده املنقري عاصم بن قيس به أوىص فيما إن املؤمنني، أمري يا فقال:
واجعل وساد، وال ِفراش عىل له تجلس وال ينساك، حتى تقطعه وال يملَّك، حتى السلطان
منك املجلس بذلك أوىل هو من يأتَي أن عىس فإنه رجَلني؛ أو رجل مجلس وبينه بينك
املؤمنني، أمري يا املجلس بهذا َحْسبي عليك. ونقًصا له زيادًة قيامك فيكون له، فتُقام
الحكمة، تميم أُوتيَت لقد معاوية: فقال مني. املجلس بذلك أوىل هو من يأتَي أن لعله

يقول: وأنشأ الكالم. حوايش ة ِرقَّ مع

ال��ع��ائ��ِب ال��زَّم��ِن ه��ذا وِع��ل��ِم م��ض��ى ��ا ع��مَّ ال��س��ائ��ُل أيُّ��ه��ا ي��ا

الجاحظ، من كان أو النُّساخ من كان إذا أدري ال خطأ وهذا جمعة، األصل: ويف حابس. بنت خمعة 73

كتابه يف الشجري وابن وامُلحَكم، الُعباب صاحب ضبطه كما «خمعة» االسم صحة أن قت تحقَّ أنني غري
أنها واملعروف زرع. أم لحديث رشحه يف ِعياض القايض رواه وكذلك معناه، واختلف لفظه اتفق ما

هند. أخت الخس بنت

64



غ��ائ��ِب ع��ن يُ��خ��ِب��ُر ش��اه��ًدا أو أْه��َل��ه أو ال��ع��ل��َم تَ��بْ��غ��ي ك��ن��ت إن
ب��ال��ص��اح��ِب ال��ص��اح��َب واع��ت��ِب��ِر ب��ُس��كَّ��اِن��ه��ا األرَض ف��اع��ت��ِب��ِر

قوله: يف دؤاد أبي مرثية يف الشاعر وذهب

َغ��ي��َه��ِب ال��ل��ي��ِل م��ن داٍج ف��ي ال��نَّ��ج��ِم م��ن س��رى إذا وأه��دى ع��وٍد م��ن وأص��بَ��ُر

قرب عىل وقف حني ُكالب، بن جعفر بن مالك بن سليمان بن جبَّار بقول شبيه هذا
يعطش حتى يعطش وال النَّجم، يضلَّ حتى يضلُّ ال وهللا كان فقال: الطفيل، بن عامر
بنفس نفٌس تظنُّ ال حني يكون ما خري وهللا وكان السيل. يهاب حتى يهاب وال البعري،

خريًا.
َعبيدة وقال قاطبًة. العرب أخطب لكان ذلك ولوال أْقَلح، أْشغى جندب بن زيد وكان

له: هجائه يف اليَشُكري هالل بن

نَ��َص��ْل74 ق��د وِس��نٌّ ب��اٍد وَق��َل��ٌح َع��َص��ْل ذو ون��اٌب َع��َق��نْ��ب��اٌة أْش��غ��ى

فيه: أيًضا َعبيدة وقال

بَ��ِري��را75 أص��اَب ق��د َق��ري��ٍح ف��ي ِم��ن ف��اغ��ًرا تَ��ن��ط��ُق ح��ي��ن أش��نَ��ُع وَل��ُف��وَك

الُكميت: وقال

ال��بَ��ري��را أَك��ْل��ن ُق��ْرًح��ا َم��ش��اف��َر آث��اُره��ا ب��ال��ه��اِم تُ��ش��بَّ��ُه

الجمل: أشداق ُشنعة يف تولب بن النمر أخو وقال

َش��نَ��ُع أش��داِق��ه ف��ي ال��َم��ص��اع��ِب م��ن ُق��راس��ي��ٍة ف��ا تَ��ح��ك��ي ل��ك ض��رب��ٍة ك��م

األسنان. ُصفرة القلح: ُمعوج. ناب عصل: ذو ناب املخالب. حادُّ عقنباة: العليا. األسنان بارز أشغى: 74
الخارج. الناصل: والسن

ظهوره. أول األراك ثمر الربير: 75
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أضجم، كان ومن أشدق، كان ومن أروق، كان ومن أشغى، كان من الخطباء ويف
أفقم. كان ومن

ركوب والرََّوق: ِمثله. والفقم الفم، يف اعوجاج والضجم أضجم، بعريٌ القراسية:
وامَلثل. الشاهد روينا ذلك كل ويف الشفة. السن

َقِدم قال: عمري، بن امللك عبد عن الثقفي، يعقوب أبي عن عدي، بن الهيثم وروى
رأيتها وقد إال رجل يف تُذَم خصلًة رأيت فما الزبري، بن مصعب مع الكوفة األحنف علينا
مائل أشدق، األسنان، ُمرتاكب األذن، أغضف األنف، أحجن الرأس، أصعل كان فيه؛
تكلَّم إذا ولكنه الرِّجَلني،76 أحنف العارَضني، خفيف العني، باخق الَوجنة، ناتئ الذقن،

نفسه. عن جىلَّ
يجعل أن من ا بدٍّ يجد لم أنه ولوال ملنعه، أيًضا البيان يمنعه أن الهيثم استطاع ولو

نفسه. عن جىلَّ تكلَّم إذا بأنه أقرَّ َلَما حال عىل شيئًا له
سفيان، أبي بن يزيد نعُي أتاها حني ُعتبة بنت هند كقول هذه كلمته يف وقولنا
هند: فقالت يزيد. من خلٌف معاوية يف يكون أن َلنَرجو إنا امُلعزِّين: بعض لها وقال
به ُرِمي ثم أقطارها من العرب ُجمعت لو فوهللا أحد، من خلًفا يكون ال معاوية وِمثل
جىلَّ تكلَّم إذا أنه إال يُقال: األحنف أِلِمثل نقول: ولكنَّا شاء. أعراضها أي من لخرج فيها

نفسه؟ عن
اآلفات. رضوب من اللساَن يعرتي فيما األول الكالم إىل القول بنا رجع ثم

بولٍد تَجيئه أن وخاف َلثْغاء، وجدها حني امرأته رمادة أبو طلَّق األعرابي: ابن قال
فقال: ألثغ،

وال��ُم��ص��بَّ��ِغ ال��َم��وش��يِّ ف��ي تَ��م��ي��ُس أل��ثَ��ِغ ب��ِح��يَ��ْف��ٍس ت��أت��ي َل��ثْ��غ��اءُ

الصغري. القصري الولد الِحيَفس:
الشاعر: قول وهو املعاني، هذه من لكثري جامعة كلمًة األعرابي ابن وأنشد

ع��يَّ��اْب وأن��ت َع��ي��ٍب ذو ُك��لُّ��ك َح��بْ��ح��اْب ف��أن��َت تَ��ن��ِط��ْق وال اس��ُك��ْت

أعور. باخق: األذن. ُمسرتخي أغضف: معوج. أحجن: طول. مع الرأس دقة الصعل الرأس: صعل 76

بعضهما. نحو القدَمني اعوجاج الحنف أحنف،
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ه��يَّ��اْب ف��أن��َت ال��ق��وُم ن��ط��َق أو ك��ذَّاْب ف��أن��َت ال��ق��وُم ص��َدَق إْن
��اْب وجَّ ف��أن��َت ي��وًم��ا أق��َدم��وا أو َق��بْ��ق��اْب ف��أن��َت ال��ق��وُم س��ك��َت أو

وأنشدني:

يُ��ج��ي��ب��ا أن يَ��ح��ت��م��ي ��اب��ٍة وجَّ ِش ال��ِف��را ف��ي ��ي��ج��ٍة ب��زمِّ ول��س��ت
��ري��ب��ا ال��شَّ أراَب ��ري��ُب ال��شَّ م��ا إذا ال��ح��ي��اِض ع��ن��د ق��الزَم ذي وال

الصياح. كثرة والقالزم: الحركة. عن الثقيل الزميجة:
وأنشدني:

ال��َغ��ي��ِب م��تَّ��َه��ِم أٍب واب��ِن ال��َج��ي��ِب ن��اِص��ِح غ��ري��ٍب ُربَّ
ال��َع��ي��ِب ع��ل��ى ال��ث��وِب ُم��ش��ت��م��ُل َم��ن��ظ��ٌر ل��ه ع��يَّ��اٍب وُربَّ

وأنشد:

ال��ُع��ي��وِب ذَُوو ال��رِّج��اِل َع��ي��ِب ع��ل��ى َغ��ي��ٍب ب��َظ��ه��ِر رأي��ُت م��ن وأْج��را

الحروف، إقامة يف ثناياه إىل حاجته فرط الزِّنجي عرف لو هارون: بن سهل وقال
ثناياه. نزع َلَما البيان، جميل وتكميل

هللا، رسول يا الخطيب: عمرو بن ُسهيل يف عنه، هللا ريض الخطاب، بن عمر وقال
أبًدا. خطيبًا عليك يقوم فال لسانه يَدلع حتى فلينَي السُّ ثَنيَّتَيه انِزْع

السفىل. شفته من أعلم كان ُسهيًال ألن ذلك قال وإنما
الكالم، معانَي فيها أصاَب نكاح خطبة الُجمحي خطب األرقط: يزيد بن د خالَّ وقال
الحسني بن عيل بن زيد فأجابه املنزوعة، ثناياه موضع من يخرج صفريٌ كالمه يف وكان
هللا عبد فذكر الصفري، من والسالمة امَلخرج بحسن فضله أنه إال كالمه جودة يف بكالم

له: كلمة يف فقال أسنانه، بسالمة زيد لفظ سالمَة جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن

تُ��ن��َك��ُر ال َم��زيَّ��ٌة ب��ذاَك ف��َل��ُه ع��دي��ُده��ا وت��مَّ ق��وادُح��ه��ا ق��لَّ��ْت

ويُروى:

ح��روُف��ه��ا وت��مَّ َم��خ��ارُج��ه��ا ��ت ص��حَّ
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والتبيني البيان

الفضيلة. املزية:
يونس قال قال: البرصة، أهل ُرواة أحد زمعة، بن معاوية بن نُجيم بن يحيى وزعم

قيس: بن األحنف قول تأويل يف حبيب بن

وخ��ي��ُم وال أَج��دُّ ال ب��ثَ��دٍي أرَض��ع��تْ��ن��ي ال��زَّاف��ريَّ��ِة اب��ن أن��ا
ال��ُخ��ص��وُم اص��ط��كَّ إذا َص��ْوت��ي وال ِع��ظ��ام��ي تَ��ن��ُق��ص ف��َل��ْم ��ت��ن��ي أت��مَّ

الحروف. ت تمَّ ت تمَّ إذا التي وهي فمه، يف التي أسنانَه عظامي بقوله عنى إنما قال:
عظام بالعظام يريد وهو عظامي، تنقص فلم أتمتني ِمثله: يقول وكيف يونس: وقال
ضئيل، إنك وهللا له: الُحتات قول مع جميًعا، ِرجَليه من أحنف وهو والرِّجَلني، اليَدين
يقول وكيف وجليلها؟ بدقيقها وأبرص العيوب بمواقع أعرف وكان َلَورهاء؛ أمك وإن
عنه، تعطس الذي ُمَرض أنف وهو واألْكفاء، والشعراء األعداء عيون نُْصب وهو ذلك

قاطبًة؟ والعجم العرب وأبنَيُ
الطَّْست. يف ثناياه سقطت مذ جماعة ِمنرب عىل معاوية يتكلم ولم قالوا:

َمعن بن يزيد له قال فمه، مقادم سقوُط معاوية عىل شقَّ ملا وغريه: الحسن أبو قال
سمعك من علينا أهَون فُفوك بعًضا، بعضه أبغض إال سنَّك أحٌد بَلغ ما وهللا لمي: السُّ

نفسه. فطابت وبرصك.
والنساء املنابر لوال قال: بالذهب أسنانه امللك عبد شدَّ ملا املدايني: الحسن أبو وقال

سقطْت. متى باليت ما
— َمبلغه الفشكرة يف بَلغ زنجيٍّا أعلم وال — الفاشكار الزنجي مبارًكا وسألت قال:
أصحاب أما فقال: أسنانهم؟ منهم ناس يُحدد ولَِم ثناياه؟ الزنجي ينزع ِلَم له: فقلت
فأخذه ملًكا ملٌك حاَرب ومتى الناس، لحوم يأكلون وألنهم والنهش، فللقتال التحديد

املغلوب. منهم الغالب أكل بعًضا بعضهم حاَرب إذا وكذلك أكله، أسريًا أو قتيًال
تُشِبه أن فكِرْهنا الغنم أفواه مقادم إىل نَظْرنا قالوا: فإنهم القلع أصحاب وأما
العظام املنافع من فقدوا هللا، حفظك تظنُّهم، فكم الغنم. أفواه مقادم أفواهنا مقادم

الثنايا؟ تلك بفقد
اللثغ: يف الهندي أبو وقال «الحيوان». كتاب يف يقع كالٌم هذا ويف

يَ��ص��ي��ُح ُم��ن��ت��ِص��ٌب ال��رََّع��ث��اِت وذو ت��أنَّ��ى إذ ح ال��ُم��ط��رَّ أب��ا س��َق��ي��ُت
ال��ف��ص��ي��ُح يَ��ش��ربُ��ه ح��ي��ن ويَ��ل��ثَ��ُغ م��ن��ه ال��ذِّبَّ��اُن يَ��ه��ُرُب ش��رابً��ا
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الِعربة وقامت التَّجِربة ت صحَّ قد املؤمنني: أمري موىل الرومي، عمرو بن محمد وقال
وخاَلف أكثرها، سقط إذا منه الحروف عن اإلبانة يف أصَلُح األسنان جميع سقوط أن عىل

اآلخر. الشطر شطَريها أحد
أسنانهم، جميع سقط أن بعد الناس شاَهَدهم قوم أفواه يف ذلك تصديق رأينا وقد
كالمه معنى وكان أسنانه، جميع سقطت ن فممَّ الربع؛ أو الثلث منها بقي أن وبعد
لبيد بن والعالء سفيان، أبو ومنهم األخبار. صاحب القحذمي هشام بن الوليد مفهوًما:
كيف لسانه ف يرصِّ ظريًفا ان غسَّ أبي بن هللا عبيد وكان ولسن. بياٍن ذا وكان التغلبي،
إن إال شيئًا منها أحد يرى ال كان حتى أسنانه بََرد قد القيس عىل اإللحاح وكان أحب.
ما كثريًا الكلبي األبرد بن سفيان وكان األسنان. َمنابت أصول ويف اللِّثة لحم يف تطلَّع

بيِّنًا. خطيبًا ذلك مع وكان جميًعا، أسنانه فتساقطت ، والحارِّ القارِّ بني يَجمع
َسْمك، وِقَرص تشمري األسنان َمغارز فيه الذي اللحم يف كان إذا التجِربة: أهل وقال
ويصكُّه، يَقرعه شيئًا جهاته جميع من اللسان وجد وإذا البيان، وفسد الحروف ذهبت
أسنانه سقوط ه يرضَّ لم فمه، جوبة يمأل لسانه وكان املجال، واسع هواءٍ يف يمرَّ ولم
كتاب يف زعم فإنه املنطق؛ صاحب قوُل ذلك ويؤكِّد امُلحتَمل. والجزء امُلغتَفر، بامِلقدار إال
أفصح كان أعرض منها الواحد لسان كان كلما والبهيمة بُع والسَّ الطائر أن «الحيوان»
ذلك، أشبه وما البنَي وُغراب والُغداف الببَّغاء كنحو يسمع، وملا ن يُلقَّ ِلما وأحكى وأبني،
ملخارج املشاركة املقطَّعة الحروف من تجاَوبت إذا السنانري أفواه من يتهيَّأ وكالذي
يتهيَّأ ما أول والباء وامليم «ماء»، إال تقول أن يُمِكنها فليس الَغنم فأما الناس. حروف
يظهران وإنهما اللسان، عمل من خارجان ألنهما وبابا. ماما، كقولهم: األطفال، أفواه يف
من األهتم فم من والعجز النقص باب يف أدخل الحروف من يشء وليس الشفتنَي. باْلِتقاء
إال األيمن، دق الشِّ من إال تَخُرج فليس الضاد فأما الكلمة، وسط يف كانا إذا والسني الفاء
من الضاد يُخِرج كان عنه، ريضهللا الخطاب، بن عمر مثل يًَرسا، أعرس امُلتكلم يكون أن
الشديد. باالستكراه إال ذلك يُمِكنهم فليس واألضبط واألعرس األيمن فأما شاء. ِشدَقيه أي
من الجوف من البخار ودفع االسرتواح يكون فحاًال املنخَرين، مقسومة األنفاس وكذلك
يستكره أن إال وقت يف ذلك عىل يجتمعان وال األيرس. ق الشِّ من يكون وحاًال األيمن، ق الشِّ
كما إال يُكن لم سجيَّتها عىل أنفاسه ترك إذا فأما ُمتكلف؛ يتكلَّفه أو ُمستكِره، ذلك

قالوا.
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كعب قوُل له، نافع اللسان عظم أن أسنانه جميع سقط من أن عىل الدليل وقالوا:
الكفر إىل أنت أرادِّي له: فقال األنصار، بهجاء أمره حني معاوية بن ليزيد جعيل بن
يف غالم عىل سأدلُّك ولكني وآَووه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نرصوا قوًما أهجو ال اإليمان؟ بعد
وتعاىل تبارك هللا «إن الحديث: يف وجاء األخطل. يعني ثور. لسان لسانه كأنَّ كافر الحي
ذلك عىل ويدلُّ قالوا: بلسانها.» الخال الباقرة تتخلَّل كما بلسانه يتخلَّل الرَّجل يُبِغض
حتى لسانه فأخرج لسانك؟ من بقي ما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي له قال حني ثابت بن ان حسَّ قول
شعر عىل أو لَفَلقه، صخٍر عىل وضعته لو إني وهللا قال: ثم أرنبته، طرف بطرفه قرع
مروان بن الجنوب أبي بن َمْروان السمط77 وأبو َمَعد. من ِمقَوٌل به ني يَرسُّ وما لَحَلقه،
آنُفهم. أطراَف ألسنتهم بأطراف يقرعون واحد، نسٍق يف وابنه، وأبوه حفصة، أبي بن

لسانه يف يتهيَّأ طائر كل من أنطق لكان اللسان مقلوب الفيل أن لوال الهند: وتقول
املعروفة. املقطَّعة الحروف من كثري

الحروف عن اإلبانة يف أصلح األسنان جميع ذَهاب أن يزعمون الذين رضب وقد
جميًعا َجناحاه املقصوص الَحَمام فقالوا: مثًال، ذلك يف الثلثنَي أو الشطر ذهاب من
التعديل ذلك وعلة قالوا: مقصوًصا. واآلخر وافًرا أحدهما يكون الذي من يطري أن أجَدُر
يَِطر. ولم يجدف فلم اآلخر وانخفض يه ِشقَّ أحد ارتفع كذلك يكن لم وإذا واالستواء،
من ويتهيَّأ يت. ُسمِّ وبذلك قطا.» «قطا تقول: أن أفواهها من يتهيَّأ قد الطري من والقطا
«عف، قولها: وكنحو وو.» «وو، قولها: كنحو والواوات، والفاءات العينات الكالب أفواه
ى يُسمَّ كان أباه ألن وو.» «وو، قال: أبوك؟ من : لصبيٍّ قيل عدي: بن الهيثم قال عف.»

كلبًا.
واستعمال للسني، الروم استعمال كنحو كالمها، أكثر يف تدور حروٌف لغة ولكل

دال. للرسيان وال ثاء، للُفرس وال ضاد، للروم ليس األصمعي: قال للعني. الجرامقة
امُلنِشد يستطع لم شعر بيت يف مجموعًة كانت وإن تنافر، ألفاظ العرب ألفاظ ومن

الشاعر: قول ذلك فمن االستكراه؛ ببعض إال إنشادها

َق��ب��ُر َح��رٍب َق��ب��ِر ُق��ْرَب ول��ي��س َق��ف��ُر ب��م��ك��اٍن َح��رٍب وَق��ب��ُر

الصواب. هو أثبتناه وما خطأ، وهو الصمت. أبو األصل: يف مط، السِّ أبو 77
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يف مرَّات ثالث البيتني هذين يُنِشد أن يستطيع ال أحًدا أن له ِعلم ال من رأى وملَّا
أشعار من كان إذ اعرتاه إنما ذلك إن لهم: وقيل يتلجلج، وال يتتعتع فال واحد نسٍق

بذلك. صدَّقوا الجن.
استبطأه: حني يوسف بن أحمد يف بشري ابن قول ذلك ومن

ال��َج��ل��ي��ِل ال��ُم��ص��اِب ع��ل��ى ُم��َع��زٍّ أْم وال��ع��وي��ِل ال��بُ��ك��ا ع��ل��ى ُم��ِع��ي��ٌن ه��ل
ظ��ل��ي��ِل وظ��لٍّ ب��ه ُم��ِق��ي��ٌم ـ��ِش ال��َع��ي��ـ وَرِق ف��ي وه��و م��ات م��يِّ��ٌت
وخ��ل��ي��ل��ي أخ��ي َج��ع��ف��ٍر أب��و ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ غ��اِم��ِر وف��ي ال��م��وت��ى ِع��داِد ف��ي
وج��م��ي��ِل ص��ال��ٍح ك��لِّ م��ن م��ات ول��ك��ْن ال��وف��اة ِم��ي��ت��َة ي��ُم��ْت ل��م
ب��خ��ي��ِل ح��قُّ ب��اآلم��اِل بَ��ع��َده��ا إنِّ��ي بَ��ع��َدك اآلم��اَل أُِذي��ُل ال
ب��ال��تَّ��ع��ط��ي��ِل نَ��داُه م��ن رَج��َع��ت ص��دي��ٍق ب��ب��اِب م��وق��ًف��ا ل��ه��ا ك��م

قال: ثم

ذَه��وِل ن��ْف��ٍس ع��زِف ن��ح��َو وان��ث��ن��ْت ش��يءٌ ل��ل��ِه وال��ح��م��ُد يَ��ِض��ْره��ا ل��م

بعض. من يتربَّأ ألفاظه بعض ستجد فإنك البيت؛ هذا من األخري النصف ِد فتفقَّ
املعنى: هذا يف األحمر َخلٌف أنشدني قال: العايص أبو وأنشدني

��ِظ ال��ُم��ت��ح��فِّ ال��ن��اط��ِق ل��س��اَن يُ��ِك��دَّ َع��لَّ��ٍة أوالُد ال��ق��وِم ق��ري��ِض وب��ع��ُض

الرياحي: البيداء أبو ذلك يف أنشدني العايص: أبو وقال

َدخ��ي��ِل ال��ق��ري��ِض ف��ي َدع��يٍّ ل��س��اُن ب��يْ��نَ��ه ف��رََّق ال��َك��ب��ِش ك��بَ��ع��ِر وِش��ع��ٌر

الشعر كان إذا يقول: فإنه علة»، أوالد القوم قريض «وبعض خلف قول أما
من بينها كان لبعض، ُمماثًال بعضها يقع ال الشعر من البيت ألفاظ وكانت ُمستكَرًها،
َمْرضيٍّا أختها جنب إىل موقعها ليس الكلمة كانت وإذا ت. الَعالَّ أوالد بني ما التنافر
ُمتالحم رأيته ما الشعر وأجَوُد مئونة. الشعر ذلك إنشاد عند اللسان عىل كان ُموافًقا،
فهو واحًدا؛ َسبًكا وُسِبك جيًدا، إفراًغا أُفرَغ قد أنه بذلك فيُعَلم املخارج، سهل األجزاء،

الدِّهان. عىل يجري كما اللسان عىل يجري
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والتبيني البيان

مؤتِلف غري ُمتفرًقا يقع الكبش بعر أن إىل ذهب فإنما الكبش»، «كبعر قوله وأما
وليِّنة ملًسا متَِّفقة تراها البيت من الشعر وأجزاء الكالم حروف وكذلك ُمتجاور، وال
وتكدُّه، اللسان عىل تشقُّ ُمستكَرهة، وُمتنافرة ُمتباينة، ُمختلفًة وتراها سهلة، املعاطف
حتى اللسان، عىل خفيفة النظام، َسِلسة78 ُمواتية، ورطبًة ليِّنة، سهلًة تراها واألخرى

واحد. حرٌف بأرسها الكلمة كأن وحتى واحدة، كلمٌة بأْرسه البيت كأن
يف ونزلت ِكراًما قوًما تركت للُحطيئة: الُحطيئة بنت قالت حفص: بن ُسحيم قال
تتنافر ال ما بعض فأنِشدونا لهم: فقيل بيوتهم. بتفرُّق فعابَتهم الكبش؟ بعر ُكليب بني

الثقفي: قال فقالوا: ألفاظه. تتباين وال أجزاؤه،

َع��ُض��ُد ل��ه ل��ي��س��ت ال��ذي ال��ذل��ي��َل إن ُظ��الم��تَ��ه يُ��دِرْك َع��ُض��ٍد ذا ك��اَن م��ن
َع��َدُد ل��ه أثْ��رى إْن ��ي��َم ال��ضَّ وي��أنَ��ُف ن��اِص��ُره ق��لَّ م��ا إذا ي��داه تَ��نْ��ب��و

وأنشدوا:

رم��ي��ُم ال��ِك��ن��اِس أرآِم َع��ش��يَّ��َة وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ل��ِه وِس��ت��ُر رَم��تْ��ن��ي
يَ��ِه��ي��ُم ي��زاَل أال ل��ك��م َض��ِم��ن��ُت ب��ي��ِت��ه��ا ل��ج��اراِت ق��ال��ت ال��ت��ي رم��ي��ُم
ق��دي��ُم ب��ال��نِّ��ض��اِل ع��ه��دي ول��ك��نَّ رَم��ي��تُ��ه��ا رَم��تْ��ن��ي ل��و ي��وٍم ُربَّ أال

وأنشدوا:

يُ��ج��ي��ب��ا أن يَ��ح��ت��م��ي ��اب��ٍة وجَّ ِش ال��ِف��را ف��ي ب��زم��ي��ج��ٍة ول��س��ُت
��ري��ب��ا ال��شَّ أراَب ��ري��ُب ال��شَّ م��ا إذا ال��ح��ي��اِض ع��ن��َد ق��الزَم ذي وال

وكيف قال: شئت. متى ُمت اف، الجحَّ أبا يا اج: العجَّ بن لرؤبة سالم بن نَوفل قال
ِقران. لقوله كان لو يقول إنه قال: أعجبني. رجًزا يُنِشد رؤبة بن ُعقبة رأيت قال: ذاك؟

الشاعر: وقال
األُس��وُد79 ك��أنَّ��ه��ُم َم��ن��ادب��ٌة ِق��راٌن َم��ن��اج��ب��ٌة َم��ه��ارب��ٌة

هنا. ُمثبَتة هي كما فأصلحناها بيشء، هذا وليس سليسة. متوانية األصل: يف كان 78

ُمتماثلون. قران: ُمسارعون. مهاربة: 79
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األعرابي: ابن وأنشد

زادا ف��م��ا َح��وًال ��َف��ه ث��قَّ ك��ان ق��د ل��ه ِق��راَن ال ِش��ع��ًرا يَ��دُرُس وب��ات

ار: بشَّ وقال

َش��ْه��را َره زوَّ ال��ق��وَل أراَد م��ا إذا ق��ائ��ٍل ك��تَ��ح��ب��ي��ِر ال بَ��دي��ٌه ف��ه��ذا

القاف وال الظاء تُقاِرن ال الجيم فإن الحروف افرتاق فأما األلفاظ، افرتاق يف فهذا
وال الضاد وال السني وال الظاء تُقارن ال والزاي تأخري، وال بتقديم الغني وال الطاء وال

تأخري. وال بتقديم الذال
إليها التي الغاية عىل به يُستدل حتى القليل بِذكر يُكتفى وقد كثري، باٌب وهذا
لفظه ويكون املعروفة، بالعربية الكوفة سواد يف نشأ الذي امِلغالق يتكلم وقد يُجرى.
حروفه ومخارج لكالمه السامع ذلك مع ويعلم كريًما، رشيًفا ومعناه فاخًرا، ًا ُمتخريَّ
وتخريُّ إعرابه مع تعرف فإنك الصفة هذه عىل الخراساني تكلَّم إذا وكذلك . نبطيٌّ أنه
إنا هذا ومع األهواز. ُكتاب من كان إن وكذلك خراساني. أنه كالمه مخرج يف ألفاظه
ذلك من يُغادر ال كالمهم مخارج مع اليمن ُسكان ألفاظ يحكي الناس من الحاكية نجد
وغري والحبيش80 والسندي والزنجي واألهوازي للخراساني حكايته تكون وكذلك شيئًا،
كل ُجمعت قد فكأنما الفأفاء كالم حكى إذا فأما منهم. أطبع كأنه تجده حتى نعم ذلك،
يُنشئها بصوٍر األعمى يحكي تجده أنك كما واحد، لساٍن يف األرض يف فأفاء كل يف ُطرفة
قد فكأنه كله، ذلك يجمع واحًدا أعمى ألِف من تجد تكاد ال وأعضائه، وعينه لوجهه

واحد. أعمى يف الُعميان حركات ُطَرف81 جميع جمع
امُلكاِرين، بحرضة الكرخ بباب يقف زياد، آل موىل الزنجي، دبُّوبة أبو كان ولقد
ذلك وقبل نهق. إال بهري، ُمتَعٌب وال حسري، هِرٌم وال مريض، حماٌر يبقى فال فينهق،
كان حتى ُمتحرك منها يتحرك وال لذلك تنبعث فال الحقيقة عىل الحمار نهيق تسمع

يقتضيه كما الحبيش مكانها وأثبتنا فمحوناها مقامها، هذا وليس األجناس. األصل: يف كان والحبيش: 80

السياق.
أثبتناها. كما «طرف» كلمة املقام بهذا واألليق هنا، موقًعا لها نَر ولم ُطُرق، كلمة األصل يف كان 81
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والتبيني البيان

يف فجعلها الحمار نهيق تجمع التي الصور جميع جمع قد وكأنه يُحركه، دبُّوبة أبو
العاَلم له قيل إنما اإلنسان أن األوائل زعمت ولذلك الكالب؛ نُباح يف وكذلك واحد. نهيٍق
وألنه حكاية، كل بفمه ويحكي صورة، كل بيده يُصور ألنه الكبري؛ العاَلم سليل الصغري
أخالق من فيه وأن باع، السِّ تأكل كما الحيوان ويأكل البهائم، تأكل كما النبات يأكل
أعطى ملا األمم مخارج بجميع الحاكية وأمكن تهيَّأ وإنما أشكاًال. الحيوان أجناس جميع
والعقل باملنطق الحيوان جميع عىل له فضَّ وحني والتمكني، االستطاعة من اإلنسان هللا
ولسانه شمائله ترك ومتى جوارحه، لذلك ذلَّت التكلُّف استعمال فبُطول واالستطاعة،

فيه. يَزل لم الذي الشكل عىل املنشأ بعادة مقصوًرا كان سجيَّتها عىل
الحركات وصور األلفاظ مخارج من الجملة هذه عىل مقصورة القضية وهذه
أال الحكم، هذا خالف األلسنة يف تمكَّنت إذا ُحْكمها فإن الكالم حروف فأما والسكون،
يف أقام ولو زايًا الجيم يجعل أن إال يستطيع ال فإنه كبريًا ُجِلب إذا ندي السِّ أن ترى
خالف الُقح، النبطي وكذلك عاًما؟ خمسني هوازن، َعُجز وبني قيس، وُسفىل تميم، ُعليا
يقول: أن أراد فإذا سينًا، الزاي يجعل الُقحَّ النبطيَّ ألن النبط؛ بالد يف نشأ الذي امِلغالق،
ُمشمِئل. قال: ُمشمِعل، يقول: أن أراد فإذا همزة، العني ويجعل سورق. قال: َزوَرق،
بأن مولَّدة أنها يزعمون وأهلها رومية أنها ظنَّ إذا الجارية لسان يمتحن اس والنخَّ

ُمتواليات. مرَّات ثالث شمس، وتقول: ناعمة، تقول:
بيان الصِّ تعرتي التي اللُّثغة منها أموٌر؛ البياَن من يمنع ا ممَّ اللساَن يعرتي والذي
اللِّثة، امُلرتفع الحنك، امُلسرتخَي ، املاجَّ الهِرم الشيخ يعرتي ما خالف وهو ينشئوا، أن إىل

العجم. مع العرب من نشأ ومن العجم من اللََّكن أصحاَب يعرتي ما وخالف
أمامة، أبو سلمى بن زياد داهيًا: كاتبًا أو شاعًرا أو خطيبًا كان ممن اللُّْكن فمن

قوله: يُنِشد كان ُعبيدة: أبو قال األعجم. زياٌد وهو

خ��ل��ي��ِل ك��لَّ ��ل��ط��اُن ال��سُّ غ��يَّ��َر إذا ِرف��ع��ًة ال��ودِّ ف��ي ��ل��ط��اُن ال��سُّ زاَده ف��تً��ى

فيقول: تاءً، والطاء شينًا، السني يجعل كان قال:

ِرف��ع��ًة ال��ودِّ ف��ي ��ْل��ت��اُن ال��شُّ زاَده ف��تً��ى
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عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر له قال الحسحاس، بني عبد ُسحيم ومنهم
أولها: التي قصيدته وأنشده

ن��اه��ي��ا ل��ل��م��رءِ واإلس��الُم ��ي��ُب ال��شَّ ك��ف��ى غ��ادي��ا ��زَت تَ��ج��هَّ إْن ودِّْع ُع��َم��ي��رَة

ألَجزتك. هذا ِمثل كله ِشعرك كان لو
عنه، تعاىل هللا ريض عمر، عن مروية والحكاية الكتاب، نَُسخ جميع يف وقع (هكذا
ألجزتك.)82 الشيب عىل اإلسالم قدَّمت لو الكتاب: داخل وقعت كما املوضع، هذا غري يف

ُمعَجمة. غري سينًا امُلعَجمة الشني فجعل شعرت. ما يريد سعرت، ما قال:
اليوم؟ سائر أَهُروريٌّ قبيصة: بن لهانئ قال العراق، وايل زياد بن هللا ُعبيد ومنهم

أَحُروري. يريد:
لهائن، إنك يقول: كان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول صاحب النََّمري ِسنان بن ُصهيب ومنهم
يرتضخ زياد بن هللا وعبيد رومية، لُْكنًة يرتضخ سنان بن وصهيب لخائن. إنك يريد:
وكان نبطية، لكنٌة لُكنتُه نقاذار وأزدا هاءً. الحاء جعل عىل اجتمعا وقد فارسية، لُْكنًة
الهاصل اكتب: فقال: له كاتب عىل أمىل أنه يروي وبعضهم هاءً. الحاء جعل يف ِمثلهما
فلما الكاتب. عليه فأعاد الكالم، عليه فأعاد بها، لفظ كما بالهاء الكاتب فكتبها ُكر. ألُف
فاكتب: أُميل، أن أُهِسن ال وأنا تكتب، أن تُهِسن ال أنت قال: الجهل عىل الجتماعهما فطن

ُمعَجمة. بالجيم فكتبها ُكر. ألف الجاصل
أن أراد إذا وكان املعاني، جيِّد األلفاظ جيِّد كان الدعوة، صاحب مسلم أبو ومنهم
كذلك زياد. بن هللا ُعبيد كاًفا القاف تحويل يف فشاَرك له. كلت قال: له، قلت يقول:
ِشريَويه عند األساورة يف نشأ أنه ذلك يف زياد بن هللا ُعبيد أُتَي وإنما ُعبيدة، أبو نا خربَّ
دار ويف قال: شريويه. يُسمى واحد غريُ زياد آل يف كان وقد َمرجانة. أمه زوج األسواري

به. كانت علٍة يف زياًدا وجهه، هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل عاد شريويه
يكن لم ومن العامة لكنة فأما والرؤساء، والخطباء البُلغاء لكنة من حَرضنا ما فهذا
وهش. همار إلينا أهدوا لزياد: قال مرًة فإنه زياد، موىل قيل فِمثل املنطق يف حظ له
عريًا. يريد أيًرا. إلينا أهدوا قال: ويلك؟ تقول يشء وأي زياد: قال وحش. حمار يريد

قدماء بعض علَّقها حاشية ولعلها الكتاب، أصل من ليست أنها يظهر القوَسني بني التي العبارة هذه 82

عليها. ونبَّهنا قوسني بني العبارة وضعنا الشبهة هذه بنا قامت وإذ عليه. املطَّلعني
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الِجردان وقع ولدها: لبعض الَخَطفى بن لجرير ولد أم وقالت أهَون. األول زياد: فقال
عجانًا. العجني وجعلت الجيم، ت وضمَّ الِجرذان، من داًال الذال فأبدلت كم. أمِّ عجاِن يف

لُْكنتها: يذُكر له ولد أم يف الشعراء بعض قال

ال��ذََّك��ْر وت��أن��ي��ُث األن��ث��ى ت��ذك��ي��ُره��ا ��َح��ْر ال��سَّ ف��ي م��ن��ه��ا أس��َم��ُع م��ا أك��ثَ��ُر
ال��َق��َم��ْر ِذك��ِر ف��ي ��وآءُ ال��سَّ ��وءَُة وال��سَّ

عجوٌز رِكبت عبَّاد: ابن وقال الكمر. قالت: القمر، تقول: أن أرادت إذا كانت ألنها
الذمل هذا فقالت: الِجماع، حركة كهيئة اعرتاها ُمتخلًعا تحتها مىش فلما جمًال، ِسندية
كثري. وهذا ذاًال. والجيم سينًا، الشني فجعلت بالوطء. يذكِّرها أنه تريد بالرس. يذكِّرنا

وتَلد أركبها قال: األتان؟ هذه ابتعَت لَم للنبطي: قيل كما اللكنة، من آخر وباٌب
ولكنه نقص، وال فيها زاد وال بغريها، الحروف يُبدل ولم بعينه باملعنى جاء فقد يل.
يف داًال امُلعَجمة الذال يجعل والصقيل يل. تِلد يُقل: ولم يل. تَلد قال: حني املكسور فتح

الحروف.
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الرحيم الرحمن هللا بسم

وآله محمد سيدنا هللاعىل وصىلَّ

رة امُلتصوَّ الِعباد صدور يف القائمة املعاني املعاني: ونُقاد األلفاظ جهابذة بعض قال
مستورٌة فكرهم، عن والحادثة بخواطرهم، وامُلتصلة نفوسهم، يف وامُلتخلِّجة أذهانهم، يف
اإلنسان يعرف ال معدومة، معنى يف وموجودة مكنونة، ومحجوبٌة وحشية، وبعيدٌة خفيَّة،
وعىل أموره، عىل له وامُلعاون رشيكه معنى وال وخليطه، أخيه حاجة وال صاحبه، ضمري
وإخبارهم لها، ذكرهم يف املعاني تلك تحيا وإنما بغريه. إال نفسه حاجات من يبلغه ال ما
للعقل، وتجلبها الفهم، من تقرِّبها التي هي الخصال وهذه إياها. واستعمالهم عنها،
امُللتِبس، تخلِّص1 التي وهي قريبًا. والبعيد شاهًدا، والغائب ظاهًرا، منها الخفيَّ وتجعل
مألوًفا، والوحيشَّ معروًفا، واملجهول ُمطَلًقا، واملقيَّد مقيًَّدا، امُلهَمل وتجعل امُلنعِقد، وتحلُّ
وحسن اإلشارة، وصواب الداللة، وضوح قدر وعىل معلوًما، واملوسوم موسوًما، والُغْفل
وكانت وأفصح، أوضح الداللة كانت وكلما املعنى. إظهار يكون املدخل، ة ودقَّ االختصار،
الذي البيان هو الخفي املعنى عىل الظاهرة والداللة وأنجع. أنفع كان وأنَور، أبنَي اإلشارة
وبذلك القرآن، نطق وبذلك عليه، ويحثُّ إليه ويدعو يمدحه وتعاىل تبارك هللا سمعت

األعجام. أصناف وتفاَضلت العرب، تفاَخرت

أثبتناها. كما تخلص هي وإنما هنا، للتلخيص معنى وال «تلخص»، األصل يف كانت 1
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الضمري، دون الُحُجب وهتك املعنى، قناع لك كشَف يشء لكل جامع اسٌم والبيان
ومن البيان، ذلك كان ما كائنًا محصوله عىل ويهجم حقيقته، إىل السامع يُفَيض حتى
إنما والسامع القائل يجري إليها التي والغاية األمر مدار ألن الدليل؛ ذلك كان جنس أي
يف البيان هو فذلك املعنى، عن وأوضحت اإلفهام، بَلغت يشء فبأي واإلفهام؛ الفهم هو

املوضع. ذلك
إىل مبسوطة املعانَي ألن األلفاظ؛ حكم خالف املعاني حكم أن هللا، حفظك اعلم، ثم
محدودة. لٌة ومحصَّ معدودة، مقصورٌة املعاني وأسماء نهاية، غري إىل وُممتدة غاية، غري
تزيد؛ وال تنقص ال أشياء خمسُة لفظ وغري لفظ من املعاني عىل الدالالت أصناف وجميع
هي والنصبة ِنصبة. ى وتُسمَّ الحال ثم الخط، ثم الَعقد، ثم اإلشارة، ثم اللفظ، أولها

الدالالت. تلك عن تقرص وال األصناف تلك مقام تقوم التي الدالة الحال
ُمخالفة وحليٌة صاحبتها، صورة من بائنة صورٌة الخمسة هذه من واحد ولكل
يف حقائقها عن ثم الجملة، يف املعاني أعيان عن لك تكشف التي وهي أختها؛ لحلية
، والضارِّ السارِّ يف طبقاتها وعن ها، وعامِّ ها خاصِّ وعن وأقدارها، أجناسها وعن التفسري،

مطََّرًحا. وساقًطا بَهرًجا، َلغًوا منها يكون وعما
رناه أخَّ ولكنَّا الكتاب، هذا أول يف الباب هذا يكون أن الحق يف وكان عثمان: أبو قال

التدبري. لبعض
من والبيان عًمى. والجهل برص، العلم أن كما عًمى، والِعي برص البيان وقالوا:
والعلم الروح، رائد العقل هارون: بن سهل وقال الجهل. نتاج من والِعي العلم، نتاج
الناطق الحيُّ اإلنسان حد املنطق: صاحب وقال العلم. تَرجمان والبيان العقل، رائد
وحياة العلم، الِحلم وحياة العفاف، الروح وحياة الصدق، املروءة حياة وقالوا: امُلِبني.
ولو بهاء، البيان ملنقوص وال مروءة، لَعييٍّ ليس حبيب: بن يونس وقال البيان. العلم
علمه، من قطعة وظنُّه كالمه، من قطعة الرجل شعر وقالوا: السماء. عنان بيافوخه حكَّ
الروح، عماد والعلم البدن، عماد الروح التوءم: ابن وقال عقله. من قطعة واختياره

العلم. عماد والبيان
واملنكب، والحاجب وبالعني وبالرأس، فباليد، اإلشارة فأما باللفظ، الداللة يف قلنا قد
ذلك فيكون والسيف السوط رافع يتهدَّد وقد وبالسيف. وبالثوب الشخصان، تباعد إذا

وتحذيًرا. وعيًدا ويكون رادًعا، زاجًرا
أكثر وما عنه، هي جمان الرتَّ ونِْعم له، هي الَعون ونِْعم رشيكان، واللفظ واإلشارة

الخط! عن تُْغني وما اللفظ، عن تنوب ما
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عىل موصوفة، وِحلية معروفة، صورة ذات تكون أن اإلشارة تعدو فهل وبعد،
الجوارح من ذلك وغري والحاجب بالطَّْرف اإلشارة ويف وداللتها؟ طبقاتها يف اختالف
الجليس من ويُخفونها بعض، من الناس ها يُرسُّ أموٍر يف حارضة ومعونٌة كبري، مرفٌق
الباب هذا ولَجِهلوا الخاص، خاص معنى الناس يتفاهم لم اإلشارة ولوال الجليس. وغري
قال وقد لكم. تها لفرسَّ الكالم صناعة باب يف يدخل الكلمة هذه تفسري أن ولوال البتَّة.

اإلشارة: دالالت يف الشاعر

تَ��ت��ك��لَّ��ِم ول��م م��ذع��وٍر إش��ارَة أه��ِل��ه��ا ِخ��ي��ف��َة ال��َع��ي��ِن ب��َط��ْرِف أش��اَرْت
ال��ُم��ت��يَّ��ِم ب��ال��ح��ب��ي��ِب وس��ه��ًال وأه��ًال َم��رح��بً��ا ق��ال ق��د ال��طَّ��ْرَف أنَّ ف��أي��َق��ن��ُت

اآلَخر: وقال

يَ��ل��ق��اُه ح��ي��ن دل��ي��ٌل ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ول��ل��ق��ل��ِب
وأْش��ب��اُه م��ق��اي��ي��ٌس ال��نَّ��اِس م��ن ال��نَّ��اِس وف��ي
أْف��واُه تَ��ن��ِط��َق أْن ءِ ل��ل��َم��ْر ِغ��نً��ى ال��ع��ي��ِن وف��ي

اآلَخر: وقال

أِدلَّ��ْة ل��ل��نَّ��دى ع��ل��ي��ه��م تَ��رى تَ��ِج��لَّ��ْة ذوي ِص��ي��ٍد وَم��ع��ش��ٍر

اآلَخر: وقال

يَ��رِج��ُع ال��وح��ُي ب��ه م��ا َع��يْ��ن��ي وتَ��ع��ِرُف وْح��يَ��ه��ا ف��تَ��ع��ِرُف َع��يْ��ن��ي ع��ي��نُ��ه��ا تَ��رى

اآلَخر: وقال

��س��ا ال��ُم��غ��مَّ ال��ح��دي��َث ب��ال��نَّ��ج��وى وتَ��ع��ِرُف ض��م��ي��ِره ف��ي ال��ذي تُ��بْ��دي ال��ف��ت��ى وَع��ي��ُن

اآلَخر: وقال

ك��ان��ا إذا بُ��غ��ٍض أو ال��َم��ح��بَّ��ِة م��ن ص��اِح��ِب��ه��ا ن��ْف��ِس ف��ي ال��ذي تُ��بْ��دي ال��َع��ي��ُن
ِت��بْ��ي��ان��ا ال��ق��ل��ِب ض��م��ي��ِر م��ن تَ��رى ح��تَّ��ى ص��ام��ت��ٌة واألف��واُه تَ��ن��ِط��ُق وال��َع��ي��ُن
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اإلشارة فيه تتقدم باٌب أيًضا فهذا الصوت؛ َمبلغ من أبعُد اإلشارة وَمبلغ هذا،
التأليف، يوجد وبه التقطيع، به يقوم الذي الجوهر وهو اللفظ، آلة هو والصوت الصوت.
وال الصوت، بظهور إال منثوًرا وال موزونًا كالًما وال لفًظا اللسان حركات تكون ولن
تمام من والرأس باليد اإلشارة وحسن والتأليف. بالتقطيع إال كالًما الحروف تكون
والتثنِّي والتقتُّل والشكل الدلِّ من اإلشارة مع يكون الذي مع باللسان، البيان حسن

األمور. من ذلك وغري الشهوة، واستدعاء
من كتابه يف وتعاىل تبارك هللا ذكر ا فممَّ الخط، فأما باإلشارة، الداللة يف قلنا قد
َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ ﴿اْقَرأ ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيِّه قولُه الكتاب بمنافع واإلنعام الخط فضيلة
ملسو هيلع هللا ىلص امُلرَسل نبيِّه عىل املنزَّل كتابه يف به وأقسم يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم
قلَّة قالوا: كما اللِّساننَي. أحد القلم قالوا: ولذلك يَْسُطُروَن﴾. َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن قال: حيث
الرحمن عبد وقال هذًرا. أكثر واللسان أثًرا، أبقى القلم وقالوا: اليساَرين. أحد العيال
استعمال من الكتاب تصحيح عىل الذهن يحضَّ أن أجَدُر القلم استعمال كيسان: بن
ُمطَلق والقلم الحارض، القريب عىل مقصور اللسان وقالوا: الكالم. تصحيح عىل اللسان
مكان، بكل يُقرأ والكتاب الراهن. للقائم ِمثله الكائن، للغابر وهو والغائب، الشاهد يف

غريه. إىل يتجاوزه وال سامعه، يعدو ال واللسان زمان، كل يف ويُدَرس
وِعَظم فضيلته، عىل فالدليل والخط، اللفظ دون الحساب، وهو الَعقد، يف القول وأما
َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َسَكنًا اللَّيَْل َوَجَعَل اْإلِْصبَاِح ﴿َفاِلُق وجل: عز هللا قوُل به، االنتفاع قدر
َخَلَق * اْلُقْرآَن َعلََّم * ﴿الرَّْحَمُن وتقدَّس: جل وقال اْلَعِليِم﴾. اْلَعِزيِز تَْقِديُر ذَِلَك ُحْسبَانًا
الَِّذي ﴿ُهَو وتعاىل: تبارك وقال ِبُحْسبَاٍن﴾. َواْلَقَمُر ْمُس الشَّ * اْلبَيَاَن َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن
َخَلَق َما َواْلِحَساَب ِننَي السِّ َعَدَد ِلتَْعَلُموا َمنَاِزَل َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر ِضيَاءً ْمَس الشَّ َجَعَل
اللَّيِْل آيََة َفَمَحْونَا آيَتنَْيِ َوالنََّهاَر اللَّيَْل ﴿َوَجَعْلنَا وتعاىل: تبارك وقال .﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ ذَِلَك هللاَُ
َواْلِحَساَب﴾. ِننَي السِّ َعَدَد َولِتَْعَلُموا َربُِّكْم ِمْن َفْضًال ِلتَبْتَُغوا ًة ُمبِْرصَ النََّهاِر آيََة َوَجَعْلنَا
يف الحساب بمعنى العباد معرفة ولوال جليلة. ومنافع كثرية معاٍن عىل يشتمل والحساب

اآلخرة. يف الحساب معنى ِذكره وجل عز هللا عن فهموا مَلا الدنيا
جمهور وفقدان النِّعم، ُجل فساُد بالعقد، والجهل الخط، وفساد اللفظ، عدم ويف

ونظاًما. ومصلحًة قواًما، لنا وجل عز هللا جعله ما كل واختالل املنافع،
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يف ظاهر وذلك اليد. بغري وامُلشرية اللفظ، بغري الناطقة الحال فهي النصبة وأما
وزائد وظاعن، وُمقيم وناٍم، وجامد وناطق، صامت كل ويف واألرض، السموات خلق
فالصامت الناطق؛ الحيوان يف التي كالداللة الجامد املوات يف التي فالداللة وناقص؛
األرض َسِل األول: قال ولذلك الربهان؛ جهة من ُمعِربة والعجماء الداللة، جهة من ناطق
أجابتك حواًرا، تُِجبك لم فإن ثمارك؟ وجنى أشجارك، وغرس أنهارك، شقَّ من فُقل:
قائمات، وشواهد ت، داالَّ آياٌت واألرض السموات أن أشهد الخطباء: بعض وقال اعتباًرا.
تدبريك ومعالم قدرتك، بآثار موسومة بالربوبية، عنك ويُعِرب الحجة، عنك يؤدي كلٌّ
الفكر، وحشة من آنَسها ما معرفتك من القلوب إىل فأوصلت لخلقك، بها تجلَّيت التي
الصفات، بك تُحيط ال بأنك شاهدٌة إليك، وذلِّها لك، اعرتافها عىل فهي الظنون، ورجم
قام حني الُخطباء من خطيب وقال لك. االعرتاف فيك امُلفكر حظ وأن األوهام، تحدُّك وال
أوَعُظ اليوم وهو اليوم، منه أنطَق أمِس كان اإلسكندر ميت: وهو اإلسكندر رسير عىل
وإن إليه وأشار صامتًا، كان وإن عنه أخرب فقد معنًى عىل اليشء دل ومتى أمس. منه

ساكتًا. كان
االختالفات. إفراط مع عليه ومتََّفق اللغات، جميع يف شائع القول وهذا

واسرتواحه: واستنشاقه الريح الذئب م تنسُّ يف الُعْكيل الرَُّديني أبو وأنشدني

��ِع ال��ُم��وقَّ ��ف��ا ال��صَّ ِم��ق��راِع ب��ِم��ث��ِل يَ��س��َم��ِع ل��م إذا ال��رِّي��َح يَ��س��ت��خ��ب��ُر

إذا الحديدة عت وقَّ يُقال: د. املحدَّ واملوقع: الصخر. بها يُكَرس التي الفأس املقراع:
للزاجر: خربًا الُغراب نعيب وجعل الَعبيس، اد شدَّ بن عنرتة وقال حددتها.

ُم��وَل��ُع ه��شٌّ ب��األخ��ب��اِر َج��َل��م��اِن رأِس��ه َل��ح��يَ��ي ك��أنَّ ال��َج��ن��اِح َح��ِرُق

ويقطع والُغربة، بالُفرقة يخربِّ الغراب ألن بالجلمني؛ لحيَيه شبَّه األسود. الحرق:
الراعي: وقال الجلمان. يقطع كما

وال��بَ��ل��ُد واألي��اُم تَ��ش��ه��ُد واألرُض ش��اه��دٌة ال��رِّي��َح وإنَّ ��م��اءَ ال��سَّ إنَّ
َق��َوُد ل��ه م��ا ي��وًم��ا ال��ه��ب��اءِة ي��وَم ب��بَ��غ��ِي��ه��ِم ب��دٍر ب��ن��ي ج��َزي��ُت ل��ق��د
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امللك: عبد بن سليمان يمدح املعنى، هذا يف نَُصيب وقال

ق��اِرُب وَم��والك أوش��اٍل ذاَت ِق��ف��ا ل��ق��ي��تُ��ه��م ص��اِدِري��ن ل��َرك��ٍب أق��وُل
ط��اِل��ُب اَن ودَّ آِل م��ن ِل��َم��ع��روِف��ه إنَّ��ن��ي ُس��ل��ي��م��اَن ع��ن خ��بِّ��رون��ا ِق��ف��وا
ال��ح��ق��ائ��ُب ع��ل��ي��َك أث��ن��ْت س��َك��ت��وا ول��و أه��لُ��ه أن��ت ب��ال��ذي ف��أث��نَ��وا ف��ع��اُج��وا

ا. جدٍّ كثري وهذا

الرحيم الرحمن هللا بسم

يُحِسن. ما إنسان كل قيمة وجهه: هللا كرَّم طالب أبي بن عيل قال
وُمْجزية شافية، كافيًة لوجدناها الكلمة هذه عىل إال الكتاب هذا من نَِقف لم فلو

الغاية. عن ة مقرصِّ وغري الكفاية، عىل فاضلة لوجدناها بل ُمْغنية،
عز هللا وكان لفظه، ظاهر يف ومعناه كثريه، عن يُْغنيك قليله كان ما الكالم وأحَسُن
قائله. وتقوى صاحبه نيَّة حسب عىل الحكمة نور من اه وغشَّ الجاللة من ألبسه قد وجل
ومنزًَّها االستكراه، من بعيًدا الطبع، صحيح وكان بليًغا، واللفظ رشيًفا، املعنى كان فإذا
ومتى الكريمة، بة الرتُّ يف الَغيث صنيع القلوب يف صنع التكلُّف، عن مصونًا االختالل، عن
من هللا أْصَحبها الصفة، هذه عىل قائلها من ونَفذت الرشيطة، هذه عىل الكلمة فَصلت
عن يذهل وال الجبابرة، صدور به تعظيمها من يمتنع ال ما التأييد، من ومنحها التوفيق،

الجهلة. عقول فهمها
وإذا القلب، يف وقعت القلب من خرجت إذا الكلمة القيس: عبد بن عامر قال وقد

اآلذان. تُجاوز لم اللسان من خرجت
بموضع موعظته تقع فلم يعظ ُمتكلًما وسمع — عنه تعاىل هللا ريض الحسن، قال
عيل، بن الحسني بن عيل وقال بقلبي. أو ا لرشٍّ بقلبك إن هذا، يا — عندها يرقَّ ولم قلبه من
يف الحال وجملة االستبانة، فضل يف الحال جملة يعرفون الناس كان لو عنهم: هللا ريض
يُْغنيهم ما اليقني برد من ولوجدوا صدورهم، يف تخلَّج ما كل عن ألعربوا التبيني، صواب
القليلة األيام يف يعدمهم كان ذلك َدَرك أن وعىل حالهم، سوى حال كل إىل امُلناَزعة عن
ومعدول بالُعجب، ومفتون بالجهل، مغمور بني من ولكنهم املدة، القصرية والفكرة العدة،
محمد جمع وقد التعلم. تفضيل عن العادة بسوء ومرصوف التثبُّت، باب عن بالهوى
جميع شأن صالح فقال: كلمتنَي، يف بحذافريها الدنيا شأن صالح الحسني بن عيل بن
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نصيبًا الفطنة لغري يجعل فلم تغافل. وثُلُثه فطنة، ثُلُثاه ِمكيال؛ ملءُ والتعارش التعايش
وعرفه. له فطن قد يشء عن إال يتغافل ال اإلنسان ألن الصالح؛ يف حظٍّا وال الخري، من

بن صالح وذكرها عمري، بن محمد عن داحة بن إبراهيُم األخبار الثالثَة هذه وذكر
أغالهم. عمري ابن وكان الشيع، مشايخ من جميًعا وهؤالء عمري، بن محمد عن األفقم عيل
محمد، بن العباس عن الحاجب، صالح بن عيل عن السندي، بن إبراهيم وأخربني
وقد َسئول. ولساٌن َعقول، قلٌب قال: العلم؟ هذا لك أنَّى عبَّاس: بن هللا لعبد قيل قال:
ذلك عىل والدليل منه. به أوىل هللا وعبد مة، العالَّ حنظلة2 بن َدغفل عن الكالم هذا رووا
البقرة سورة فقرأ امِلنرب َصِعد عبَّاس، ابن بالبرصة ُعِرف من أول إن الحسن: قول

َغربًا. يَسيل ا ِمثَجٍّ وكان حرًفا، حرًفا ها ففرسَّ
الدوام. هنا: ها والغرب الثجاج. من وهو الكثري، السائل املثج:

زعموا قوًما إن سعيد، أبا يا للحسن: قيل قال: وغريه، ان حسَّ بن هشام أخربنا
من كان عبَّاس ابن إن قال: ثم ِلحيتُه، لت اخضَّ حتى فبكى قالوا: عباس. ابن تذمُّ أنك
وقلٌب َسئول، لساٌن له وهللا وكان بمكان، القرآن من كان عبَّاس ابن إن بمكان، اإلسالم

َغربًا. يَسيل ا ِمثَجٍّ وهللا وكان َعقول،
وذُلَّ عقله، يف الجهل نقص مسَّ يجد لم من عبَّاس: بن هللا عبد بن عيل وقال قالوا:
خصمه، حدِّ عن حده َكالل عند لسانه، يف الَخلَّة موضع يستِبْن ولم قلبه، يف املعصية
ُحجة بني ما لفصل يَكرتث وال َمعجزة، حال عن يرغب وال ريبة، عن يفزع ن ممَّ فليس
إني فقال: أهله بعض بالغة عبَّاس بن هللا عبد بن عيل بن محمد وذكر قالوا: وُشبهة.
علمه مقدار يكون أن أكره كما علمه، مقدار عىل فاضًال لسانه مقدار يكون أن ألكَره

عقله. مقدار عىل فاضًال
معناه. وتدبَّروا لفظه فاحفظوا نافع، رشيٌف كالٌم وهذا

يَبيض ثم القلب، يف يُعشش الساقط، والدنيء الفاسد، الحقري املعنى أن اعلموا ثم
الجهل وتمكَّن وبَزل، الفساد استفحل لُعروقه، ومكَّن بِجرانه، رضب فإذا يُفرخ. ثم

يقولون: فكانوا العرب، أنساب معرفته يف املثل َمرضب كان الشيباني. السدويس حنظلة بن دغفل 2

عليه تزيد النسب يف محاورة بكر أبي مع وله شيئًا، عنه يرِو ولم ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ أدرك دغفل.» من «أنَسُب
أن وإضاعته النسيان، فآفته واستجاعة؛ ونكًدا وإضاعة، آفة للعلم إن فقال: العلم وصف وقد فيها.

األزارقة. قتَله يشبع. ال منهوم صاحبه أن واستجاعته فيه، الكذب ونكده بأهله، ليس من به تحدِّث
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، الغبيُّ وامُلستكَره ، الرديُّ الهجني اللفظ دواؤه. ويمتنع داؤه، يقوى ذلك فعند وفرخ؛
واملعنى الرشيف، النبيه اللفظ من بالقلب، التحاًما وأشدُّ للسمع، وآَلف باللسان، أعَلُق
تنَق لم فقط، شهًرا والَحمقى، خفاء والسُّ والنَّوكى، الُجهال جاَلست ولو الكريم. الرفيع
الفساد ألن دهًرا؛ والعقل البيان أهل بمجالسة معانيهم، وخبال كالمهم، أوضار من
االختالف وبطول والتكلُّف، بالتعلُّم واإلنسان بالطبائع. التحاًما وأشد الناس، إىل أرسع
الجهل يف يحتاج ال وهو أدبه. ويحُسن لفظه، يجود الحكماء، ُكتُب ومدارسة العلماء، إىل

. التخريُّ ترك من أكثر إىل البيان فساد ويف التعلم، ترك من أكثر إىل
قيل حني الحكماء بعض قوُل عبَّاس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد قول يؤكِّد ومما
قال وقد القريحة. ونَقصت األدب، َكثُر إذا قال: عدمه؟ من ا رشٍّ األدب يكون متى له:
خصال أغلب يف حتفه كان عليه، الخري خصال أغلب عقله يكن لم من األولني: بعض

بعض. من بعضه قريٌب كله وهذا عليه. الخري
من أفضل وهللا كان فقال: عنه، هللا ريض الخطاب، بن عمر ُشعبة بن امُلِغرية وذكر
من كفاك عبَّاس: بن هللا عبد بن عيل بن محمد وقال يُخدَع. أن من وأعقل يَخدع، أن
واملثل. الشاهد تروَي أن األدب علم من وكفاك جهله، يسع ال ما تعرف أن الدين علم
سمعت قال: سلمة، بن إبراهيم جده عن يروي القايض إسحاق بن الرحمن عبد وكان
يؤتى أال البالغة حظ من يكفي يقول: محمد بن إبراهيم اإلمام سمعت يقول: مسلم أبا

السامع. فهم سوء من الناطق يؤتى وال الناطق، إفهام سوء من السامع
ا. جدٍّ القول هذا فأستحسن أنا وأما عثمان: أبو قال

الرحيم الرحمن هللا بسم

عامًة. األنبياء وعىل خاصًة، محمد سيدنا عىل هللا وصىلَّ باهلل، إال قوة وال حول وال هلل، الحمد
أدري وال — أبان بن محمد وحدَّثني ان، حسَّ بن محمد كاتب الزبري أبو أخربني
وقيل الوصل. من الفصل معرفة قال: البالغة؟ ما للفاريس: قيل قاال: — كان من كاتب
البالغة؟ ما للرومي: وقيل الكالم. واختيار األقسام، تصحيح قال: البالغة؟ ما لليوناني:
البالغة؟ ما للهندي: وقيل اإلطالة. يوم والغزارة البَداهة، عند االقتضاب حسن قال:
ِجماع الهند: أهل بعض وقال اإلشارة. وحسن الفرصة، وانتهاز الداللة، وضوح قال:
واملعرفة بالحجة، البرص ومن قال: ثم الفرصة. بمواضع واملعرفة بالُحجة، البرص البالغة
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طريقًة، أوعر اإلفصاح كان إذ عنها؛ الكناية إىل بها اإلفصاح تدع أن الفرصة، بمواضع
بالنظر. وأحق الدرك، يف أبلغ صفًحا عنها اإلرضاب كان وربما

الحرف وقلة القول، بساعات واملعرفة املوقع، حسن التماس البالغة ِجماع مرًة: وقال
وَزيُن قال: ثم تعذَّر. أو اللفظ من عليك رشد وبما غمض، أو املعاني من التَبس بما
واللهجة لة، معدَّ واأللفاظ موزونة، الشمائل تكون أن وسناؤه، وحالوته وبهاؤه، كله ذلك
وكمل التمام، كل تم فقد الصمت، وطول والجمال والسمت السن ذلك جامع فإن نقيَّة؛

الكمال. كل
اإلشارة، حسن الوجه، عتيق نفسه يف سهٌل وكان — هارون بن سهل عليه وخاَلف
ة وبرقَّ الخربة، قبل بالحكمة له يُقىض الصورة، مقبول القامة، ُمعتدل الفدامة،3 من بعيًدا
ذلك يمنعه فلم ف؛ التكشُّ قبل وبالنُّبل االمتحان، قبل املذهب ة وبدقَّ املخاطبة، قبل الذهن
هارون: بن سهل قال — النقص حاله عىل ذلك أدخل وإن عنده الحق هو ما يقول أن
بهيٍّا، جليًال جميًال أحدهما وكان وصفا، أو ا احتجَّ أو ثا، تحدَّ أو خطبا َرجَلني أن لو
وخامل دميًما، الهيئة وباذَّ قميئًا، قليًال اآلخر وكان رشيًفا، حسب وذا نبيًال، لباس4 ذا
الصواب، من واحد وزٍن ويف البالغة، من واحد مقداٍر يف كالمهما كان ثم مجهوًال، الذِّكر
الهيئة وللباذِّ الجسيم، النبيل عىل الدميم للقليل تَقيض تُهم وعامَّ الجمع عنهما لتصدَّع
سببًا منه ب التعجُّ ولصار صاحبه، مساواة عن منه ب التعجُّ ولشغلهم الهيئة، ذي عىل
أحقر، له كانت النفوس ألن مدحه؛ يف لإلكثار علًة شأنه يف اإلكثار ولكان به، للُعجب
منه وظهر يحتسبوه، لم ما عىل منه هجموا فإذا أبعد. حسده ومن أيئس، بيانه ومن
غري من اليشء ألن عيونهم؛ يف وَكُرب صدورهم، يف كالمه ُحْسن تضاَعف قدَّروه، ما خالف
أظرف، كان الوهم يف أبعد كان وكلما الوهم، يف أبعد كان أغرب كان وكلما أغرب، َمعدنه
كالم كنوادر ذلك وإنما أبدع، كان أعجب كان وكلما أعجب، كان أظرف كان وكلما
والناس أكثر، به بهم وتعجُّ أشد، ذلك من السامعني ِضحك فإن املجانني؛ وُمَلح بيان الصِّ
وفيما امُلقيم، الراهن املوجود يف لهم وليس البديع، واستطراف الغريب، بتعظيم موكَّلون
الشاذ، النادر ويف القليل، الغريب يف معهم الذي مثل والهوى، الرأي من قدرتهم تحت

والغباء. الِعي الفدامة: 3
من املعنى ويدنَو اللفظ ليستقيم هنا أثبتناه بما فأبدلناها معنًى، لها نَر ولم نبيًال. ولبَّاًسا نسخة: يف 4

الصواب.
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الفائدة يف واألصحاب عاملهم، يف الجريان زهد ذلك وعىل غريهم. ملك يف كان ما وكل
عنهم، النازح إىل ويرحلون عليهم، القادم يستطرفون السبيل هذه وعىل صاحبهم، من

فائدة. وأكثر مؤنة، وأخفُّ ًفا، ترصُّ العلم وجوه يف وأكثر نفًعا، أعمُّ هو من ويرتكون
يقولون: وكانوا التليد. عىل والطارف العريق، عىل الخارجيَّ الناس بعض قدَّم ولذلك
فيهما الخاصة وأكثر الناس جمهور تجد فإنك خطيبًا، والسيِّد بليًغا الخليفة كان إذا
عىل والتبجيل، واإلكبار والتفضيل، التعظيم من كالمهما يُعطي رجًال إما أمَرين؛ عىل
فيهما، لنفسه التهمة له تَعِرض رجًال وإما قلبه؛ من وموقعهما نفسه، يف حالهما قدر
ما كالمهما، وبالغة قولهما، صواب من يُوهمه لهما تعظيمه يُعطَي أن من والخوف
له للذي حقه يف يزيد فاألول التهمة؛ يف ويُِرسف اإلشفاق، يف يُفِرط حتى عندهما، ليس
يف مخدوًعا يكون أن من وإلشفاقه لنفسه، لتهمته حقه من يَنُقصه واآلخر نفسه، يف
وليس واملحاسن. الحقائق عن يُعمي فالبغض املساوئ، عن يُعمي الحب كان فإذا أمره.
َمعتدُل أو حكيم، عالٌم إال األمور لطائف حدود ومحصول املعاني مقادير حقائَق يعرف
الجمهور يستميل ما مع يميل ال والذي الُعقدة، الوثيق امُلنَّة، القويُّ وإال عليم، األخالط5

األكثر. والسواد األعظم
والجهارة، البالغة يف املأمون وصف يف اإلطناب شديد هارون بن سهل وكان

والطالوة. اللهجة وجودة والفخامة، وبالحالوة
القبائل، رجال وبُلغاء هاشم، بني ُخطباء تسمية من يحُرضنا ما ذكر إىل ِرصنا وإذا
جملة نذُكر أن عىس وألننا بينهما، الذي والفرق حالهما، حسب عىل وصفهما يف قلنا
من يحُرضنا ما وبعض والحرضيني، والبدويني واإلسالميني، الجاهليني خطباء أسماء

التوفيق. وباهلل ومقاماتهم، وأقدارهم صفاتهم
خالف األشعث أبي ر ُمعمَّ عن َشِمر أبو وروى اإلشارة. ذكر إىل القول بنا رجع ثم

األْكفاء. ومناقلة الرجال منازعة وعند الخطبة، عند والحركة اإلشارة يف األول القول
يُحرك ولم عينَيه، يقلب ولم َمنكبَيه، وال يَديه يُحرك لم ناَزع إذا شمر أبو وكان
اإلشارة صاحب عىل يقيض وكان صخرة، صدع6 من يخرج إنما كالمه كأن حتى رأسه،
تستعني أن املنطق من ليس يقول: وكان إرادته، بلوغ عن وبالعجز ذلك، إىل باالفتقار

املزاج. معتدل األخالط: معتدل 5

الشق. الصدع: 6
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بالُحجة، فاضطرَّه جعفر، بن أيوب عند النظَّام7 سيَّار بن إبراهيم كلَّمه حتى بغريه. عليه
ذلك ففي بيَديه؛ أخذ حتى إليه وحبا َحبْوته، وحلَّ يَديه، حرَّك حتى املسألة، يف وبالزيادة

إبراهيم. قول إىل شمر أبي قول من أيوب انتقل اليوم
منه، يستمعون كانوا أصحابه أن الرأَي هذا له وموَّه شمر أبا غرَّ الذي وكان
عليه طال فلما عندهم؛ ويُثِبته عليهم يُوِرده ما كل ويَقبلون إليه، ويميلون له، ويُسلِّمون
األْكفاء، منازعة حال نَِيس عليه، الكالم مؤنة ت وخفَّ إياه، مجاذبتهم وترك له، توقريهم
ومذكوًرا العلم، يف ف ترصُّ ذا وكان َركينًا، يتًا وِزمِّ وقوًرا، شيًخا وكان الخصوم. ومجاذبة

والِحلم. بالفهم

ويف الكالم علم يف الجاحظ وأستاذ املعتزلة، شيوخ أحد النظَّام، سيَّار بن إبراهيم إسحاق أبو هو 7

تعلَّق ما واستوعب األوائل، ُكتُب من كثريًا قرأ البيان. وأعيان البالغة أئمة من وكان االعتزال. انتحال
رأًسا وصار عنهم، بها وتفرَّد املعتزلة، بكالم مزجها مسائل منها واستنبط واإللهيات، بالطبيعيات منها
املعاني، عىل غوَّاًصا الخاطر، رسيع الذهن، حادَّ املنطق، جيِّد وكان إليه. املنسوبة النظامية» «ِفرقة ل
الجوهر إن قوله ومن واألفكار، اآلراء من إليه ذهب ما إىل ذلك اه أدَّ وقد الفؤاد. ذكيَّ االستنباط، دقيق
يوجد ال أنه من عرصنا يف الطبيعة علماء قول وبني هذا، قوله بني وليس اجتمعت. أعراٍض من مؤلَّف
بالغة، ويفيض فصاحة، ق ويتدفَّ ذكاءً، د يتوقَّ ِصغره من وكان كبري. فرٌق للتجزئة، قابل غري فرٌد جوهٌر
زجاج: قدح يده ويف ليمتحنه يوًما الخليل له فقال ليعلِّمه، أحمد بن الخليل إىل صغري وهو أبوه دفعه
األذى، وتقيك القذى، تُريك نعم، قال: بمدح. فقال: بذم؟ أم أبمدح فقال: الزجاجة. هذه يل ِصف ، بُنيَّ يا
إىل وأومأ النخلة. هذه فِصْف قال: جربُها. بطيءٌ كُرسها، رسيٌع فقال: ها. فذُمَّ قال: ورى. ما تسرت وال
قال: أعالها. ناٌرض ُمنتهاها، باسٌق ُمجتناها، ُحلٌو فقال: بمدح. قال: بذم؟ أم أبمدح فقال: داره. يف نخلة
منك التعلُّم إىل نحن ، بُنيَّ يا الخليل: فقال باألذى. محفوفة امُلجتنى، بعيدة امُلرتقى، صعبة فقال: ها. فذُمَّ
وتِبعه املعتصم، أيام يف وظهر برع أن إىل الكالم بمذهب ف العالَّ الُهذيل أبي عىل اشتغل ثم أحوج.
أحىل هو فقال: الثقفي الوهاب عبد يوًما ووصف مراًرا. عليه وظهر الهذيل أبا شيخه وناَظر كثري. خلٌق
وفَرج املحبوب، طاعة ومن فقر، بعد وَغِني جدب، بعد وَخِصب سقم، بعد وبرئ خوف، بعد أِمَن من
رشيق، كالٌم وله أحداث. فيه وله ، التطريُّ كثري وكان الناعم. الشباب مع الدائم، الوصل ومن املكروب،
من فأنت كلك أعطيته فإذا ُكلَّك؛ تُعطيَه حتى بعضه يُعطيك ال يشء العلم كالمه: فمن رقيق. وشعٌر
فاليشء اللئام؛ عند صريورتهما والفضة الذهب لؤم عىل يدلُّ مما وقال: خطر. عىل البعض لك إعطائه
تحرض فال دقيق بيتك يف وليس جنازة جريانك يف كان إذا وقال: الضم. علة والجنسية شبهه، إىل يصري
١٨٥ه/٨٠١م، سنة بالبرصة ُولِد باملأتم. أوىل وبيتك القوم، عند منها أكثر عندك املصيبة فإن الجنازة؛

٢٢١ه/٨٣٥م. سنة وتُويف
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أطبَّاء خالد بن يحيى اجتلب أيام — الهندي لبَْهلة قلت األشعث: أبو معمر قال
عند البالغة ما — وفالن وفالن و«ِسندباذ» و«ِقلِربَقل» و«باَزيكر» «َمنكة» مثل: الهند،
أُعالج ولم لك، ترجمتها أُحِسن ال مكتوبة صحيفٌة ذلك يف عندنا بهلة: قال الهند؟ أهل
قال معانيها. لطائف وتلخيص بخصائصها، بالقيام نفيس من فأثق الصناعة هذه

فيها: فإذا الرتاجمة، الصحيفة بتلك فلقيت األشعث: أبو

ساكن الجأش، راِبَط الخطيب يكون أن وذلك البالغة؛ آلة اجتماع البالغة «أول
امللوك وال األَمة، بكالم ة األمَّ سيِّد يُكلم ال اللفظ، ُمتخري اللحظ، قليل الجوارح،
املعاني يُدقق وال طبقة، كل يف ف للترصُّ فضل ُقواه يف ويكون وقة، السُّ بكالم
وال التصفية، كل يُصفيها وال التنقيح، كل األلفاظ يُنقح وال التدقيق، كل
عليًما، فيلسوًفا أو حكيًما، يُصادف حتى ذلك يفعل وال التهذيب، غاية يُهذبها
يف نظر قد األلفاظ، مشرتكات وإسقاط الكالم، فضول حذف تعوَّد قد ومن
والتصفح، االعرتاض جهة عىل ال واملبالغة، الصناعة جهة عىل املنطق صناعة

والتظرُّف.» االستطراف جهة وعىل

ويكون وفًقا، له الحال وتلك طبًقا، له االسم يكون أن املعنى حق علم: من وقال
ذلك مع ويكون ُمضمنًا، وال ُمشرتًكا وال ُمقًرصا، وال مفضوًال، وال فاضًال ال له االسم
ويكون ملوارده، حه تصفُّ وزن يف ملصادره حه تصفُّ ويكون كالمه، أول عليه عقد ملا ذاكًرا
طاقتهم، بقدر قوم كل إفهام عىل األمر ومدار ُمعاوًدا. املقامات تلك ولَهول ُمؤنًقا، لفظه
يف ويكون أداته، معه ف وتترصَّ آلته، تُواتيَه وأن َمنازلهم، أقدار عىل عليهم والحمل
يف الحق مقدار تجاَوز إن فإنه ُمقتصًدا؛ بها الظن ُحسن ويف ُمعتدًال، لنفسه التهمة
الظن حسن مقدار يف الحق تجاَوز وإن املظلومني، ذلة فأودعها ظلمها، لنفسه التهمة
من مقداٌر شغل ولكل الشغل، من مقدار ذلك ولكل اآلمنني، تهاُون فأودعها أمنها، بها

الجهل. من مقداٌر وهن ولكل الوهن،
كالمه أن ولوال — ُمتمرًدا العبث كثري خليًعا، ماجنًا وكان — هانئ بن إبراهيم وقال
يف وليس املايض، الكالم صلة جعلته َلَما الجد، باب يف يدخل الهزل به أراد الذي هذا
إبراهيم قال األماكن، من ملكان يصلح ال حتى يبور معنًى وال البتة، يسقط لفٌظ األرض
مدى بعيد شيًخا ويكون أعمى، القاصُّ يكون أن الَقصص آلة تمام من هانئ: بن
يكون أن املغنِّي آلة تمام ومن سوداء، الزامرة تكون أن الزَّمر آلة تمام ومن الصوت.
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يكون أن ار الخمَّ آلة تمام ومن الُخلق. سيِّئ الِكْرب، عظيم الثياب، برَّاق الِربذَون، فاره
أرقط ويكون َشلُوما، أو ميشا، أو نقاذار، أزدا أو مازيار، أو أذين، اسمه ويكون ذميٍّا،
إىل الداعي ويكون أعرابيٍّا، الشاعر يكون أن الشعر آلة تمام ومن العنق. مختوم الثياب،

الرأس. عظيم السمع، ثقيل السيِّد يكون أن السؤدد آلة تمام ومن صوفيٍّا. هللا
وال الرأس بعظيم أنت ما الُهذيل: َسلمة بن لراشد الجديدي ِسنان ابن قال ولذلك
الخطيب شيبة بن شبيب وقال فارًسا. فتكون بأرسح وال سيًِّدا، فتكون السمع ثقيل

السادة. َفتْق فتقَت وال الُفرسان، َمْطل مطلَت ما وهللا منقر: بني ِفتيان لبعض
الشاعر: قال

أح��َق��ُر ه��ي أو ��بِّ ال��ضَّ ك��ك��فِّ ��ا وك��فٍّ س��يِّ��ٍد رأَس يَ��ُك��ْن ل��م رأًس��ا تُ��ق��لِّ��ُب

العدوي مطيع بن هللا عبد كف الشاعر عاب كما كفه، وِصغر رأسه ِصغر فعاب
فقال: جافية، غليظًة وجدها حني

آِل��ِف غ��ي��ُر ل��ه��ا ق��ل��ب��ي بَ��ي��ع��ٍة إل��ى ف��ِج��ئ��تُ��ه ل��ل��ِب��ي��اِع ُم��ط��ي��ٍع اب��ُن دع��ا
ال��خ��الئ��ِف أُك��فِّ م��ن ل��ي��س��ْت ��يَّ ب��ك��فَّ ل��م��س��تُ��ه��ا ��ا ل��مَّ َخ��ْش��ن��اءَ ف��ن��اَوَل��ن��ي

والُفْلج واألُْدر والُعْرس والُعْرج الُربْص ِذكر مع الجوارح» «كتاب يف يقع باٌب وهذا
شاء إن الكتاب هذا بعد عليكم وارد وهو الجوارح، ِعلل من ذلك وغري والُقْرع، والُحْدب

تعاىل. هللا
صاحب ة، الُجمَّ واِفَر يكون أن الشيعي آلة تمام ومن هانئ: بن إبراهيم وقال
أْجنى، أْقنى اللحية، أبيض َقطوبًا، يتًا ِزمِّ يكون أن الحارس آلة تمام ومن باَزيَُكند.

بالفارسية. تكلُّم وصاحب
شعًرا، ليُنِشده الرشيد عىل الراجز الُعماني دخل قال: السندي بن إبراهيم وأخربني
عظيمة عمامٌة وعليك إال تُنِشدني أن إياك فقال: ساذَج، وُخفٌّ طويلة، َقَلنُسوٌة وعليه
بِزيِّ تزيَّا وقد الغد من عليه فبكر نرص: أبو قال إبراهيم، قال ُدمالقان. ان وُخفَّ الَكور،
مروان، أنشدت وهللا قد املؤمنني، أمري يا وقال: يده، فقبَّل منه دنا ثم فأنشده األعراب،
الوليد، بن وإبراهيم الوليد بن يزيد وأنشدت جائزته؛ وأخذت يده، وقبَّلت وجهه، ورأيت
وجهه، ورأيت اح، السفَّ وأنشدت جوائزهما؛ وأخذت أيديَهما، وقبَّلت وجوههما، ورأيت
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وأخذت يده، وقبَّلت وجهه، ورأيت املنصور، وأنشدت جائزته؛ وأخذت يده، وقبَّلت
الهادَي، وأنشدت جائزته؛ وأخذت يده، وقبَّلت وجهه، ورأيت املهديَّ وأنشدت جائزته؛
األمراء، وكبار الُخلفاء، أشباه من كثري إىل هذا جائزته؛ وأخذت يده، وقبَّلت وجهه، ورأيت
ا، كفٍّ أنعم وال وجًها، أحسن وال َمنظًرا، أبْهى فيهم رأيت إن وهللا وال الرؤساء، والسادة
قلت ما عنك أتحدَّث أني ُروعي يف أُلقَي لو ووهللا املؤمنني. أمري يا منك راحًة، أندى وال
فبسطه، عليه وأقبل كالمه، عىل له وأضعف شعره، عىل الجائزة له فأعظم قلت. ما لك

املقام. ذلك قاموا أنهم حرض من جميُع وهللا تمنَّى حتى
سفيان أبي بن معاوية قال األعرابي: ابن قال األول. الكالم إىل القول بنا رجع ثم
صدورنا به تَجيش يشءٌ قال: فيكم؟ التي البالغة هذه ما العبدي: عيَّاش بن لُصحار
بالبُرس [هم] املؤمنني، أمري يا القوم: ُعْرض من رجل له فقال ألسنتنا. عىل فتقذفه
لتَنفخه، الريح إن لنَعَلم إنا وهللا، أجل ُصحار: له فقال بالُخطب. منهم أبرص والرُّطب،
تعدُّون ما معاوية: له فقال ليُنِضجه. الحر وإن ليَصِبغه، القمر وإن ليَعقده، الربد وإن
فال تُجيب أن ُصحار: له قال اإليجاز؟ وما معاوية: له قال اإليجاز. قال: فيكم؟ البالغة
صحار: قال صحار؟ يا تقول كذلك أَو معاوية: له فقال تُخطئ. فال تقول وأن تُبطئ،

تُخطئ. وال تُبطئ ال املؤمنني، أمري يا أِقْلني
وقعت فِفرقة ِفرقتنَي؛ تفرَّقوا إياد محاربة بعد أنهم وذلك عجيب؛ القيس عبد وشأن
البحرين، وشق البحَرين إىل وقعت وفرقة العرب؛ خطباء وفيهم ُعمان، وشق بُعمان
ويف البادية ة ُرسَّ يف كانوا حني كذلك يكونوا ولم العرب، يف قبيلة أشعر من وهم
وزيد ُصوحان، بن َصْعصعة املشهورين خطبائهم ومن َعجب. وهذا الفصاحة، َمعِدن
عثمان، شيعة من وصحار عيَّاش. بن ُصحار ومنهم ُصوحان، بن وَشيخان ُصوحان، بن
رقبة. بن وَكِرب َمصقلة، بن ورقبة رقبة، بن َمصقلة ومنهم عيل. شيعة من صوحان وبنو
ما بقدر منهم واحد كل كالم من ذكرنا ابني، والنسَّ الخطباء ِذكر إىل ِرصنا وإذا

التوفيق. وباهلل يحُرضنا،
ما منا: ألعرابي قلت الضبِّي،8 محمد بن ل املفضَّ يل قال األعرابي، ابن يل قال
فقلت األعرابي، ابن قال َخطل. غري يف واإلطناب عجز، غري يف اإليجاز قال: البالغة؟
قيل األعرابي، ابن قال البعيد. وتقريب الفضول، حذف قال: عندك؟ اإليجاز ما ل: للمفضَّ

حديثًا. ونُِرش رشحناه الذي ليات املفضَّ كتاب يف بقلمنا محرَّرة املفضل ترجمة انظر 8

90



البيان باب

فقال وارزقنا. وعاِفنا ارحمنا اللهم فقال: بدعوات. لنا هللا دعوَت لو عمر: بن هللا لعبد
اإلسهاب. من باهلل نعوذ فقال: الرحمن! عبد أبا يا ِزدتنا لو رجل:

ممن واألمراء والفقهاء واألبيناء والخطباء البُلغاء ناسمن ِذكر باب (1)
والزلل الخطأ قلة مع يسكت يكاد ال

صوحان. بن زيد منهم
واملعروف الزََّكن، وصاحب القائف، القايض امُلَزني معاوية بن إياس واثلة أبو ومنهم
تشتهي ال أنت نتَّفق، ال وأنت أنا ُشربُمة: بن هللا عبد له قال كالمه ولكثرة الِفراسة، بجودة
فاستوىل دمشق مسجد يف قريش حلق من حلقًة وأتى أسمع. أن أشتهي ال وأنا تسكت، أن
اعتذروا عرفوه فلما به، فاستهانوا قشيًفا، الهيئة باذَّ دميًما أحمر ورأوه املجلس، عىل
ورأيت امللوك. بكالم تُكلمنا ِمسكني زيِّ يف أتيتنا وبينك، بيننا مقسوم الذنب وقالوا: إليه
قال: بقولك. ُمعَجب أنك غري عيٌب فيك ما له: قيل حني إياس جواب يستحسنون ناًسا
منكم. مني يكون وبما أقول بما أعجب بأن أحقُّ فأنا قال: نعم. قالوا: قويل؟ أفأعجبكم
ليس الناس عند وامَلعيب املوضع. هذا يف الُعجب ِذكر يضعوا لم هللا، حفظك والناس،
بالعجب، التسمية باب يف تدخل ال واملعرفة الحسن، من منه يكون ما يعرف الذي هو
وقيل حسنتُه.» ته ورسَّ سيئتُه ساءته من املؤمَن «إنَّ الحديث: يف جاء وقد مذموم، والعجب
يف الرجل إرساف الُعجب وإنما فيه. يقع أن أجَدُر ذلك قال: الرش. يعرف ال فالن لعمر:
وهو شمائله. ويف لفظه يف ذلك يظهر حتى استحسانه، يف واإلفراط منه، يكون بما الرسور
هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل عند الجارود بن امُلنذَر صوحان بن صعصعة به وصف كالذي
بُرَديه. ُحْمرة تُعِجبه رشاَكيه، يف ال تفَّ ِعطَفيه، يف لنظَّار ذلك مع إنه وهللا أَما فقال: وجهه،
صوابًا فتسمعون قال: الكالم. كثرة إال عيب فيك ما إلياس: قيل الحسن، أبو قال
غاية، للكالم قال؛ كما وليس خري. الخري من فالزيادة قال: صوابًا. بل قالوا: خطأً؟ أم
فذلك واملالل، االستثقال إىل ودعا االحتمال، قدر عن فضل وما نهاية، السامعني ولنشاط
وذكر يعيبونه. الحكماء سمعت الذي اإلسهاب وهو الخطل، وهو الهذر، هو الفاضل
وكيف قال: له. أصلح ال إني قال: القضاء عىل أراده9 ملا ُهبرَية بن عمر أن األصمعي

معاوية. بن إياس أراد ملا يعني أراده: ملا 9
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السوط فإن الِحدَّة أما ُهبرية: ابن قال حديد. وألني دميم، وألني ، َعييٌّ ألني قال: ذلك؟
تريد. عما ت عربَّ فقد الِعيُّ وأما أحًدا، بك أحاسن أن أريد ال فإني الدمامة وأما يقوِّمك،
أحًدا نعلم فما هذا وبعد اإلكثار. يهجر بأن أجدر فذاك َعييٍّا نفسه عند إياس كان فإن
عمر بن ُعتبة عن سليمان، بن صالح وذكر باإلكثار. عابوه وإنما بالِعي، إياًسا رمى
إال بعض، من بعضها قريبًا إال الناس عقول رأيت ما قال: الحارث، بن الرحمن عبد بن
عىل ترجح كانت عقولهما فإن معاوية؛ بن وإياس يوسف، بن اج الحجَّ عقل من كان ما
من ك لكفِّ كم إياس: له فقال بالقضاء؟ تَعَجل لَم إلياس: قائل وقال كثريًا. الناس عقول
ويقينًا. علًما اليشء قتل بعدما قال من يعجل لم قال: عجلت. قال: خمس. قال: إصبع؟

الَجعدي: النابغة قول يُنشد ما كثريًا وكان لك. جوابي هو فهذا إياس: قال

أرتَ��ِب ل��م تَ��ب��يَّ��ن��ُت م��ا إذا ام��رٌؤ وأنِّ��ي ال��ب��الءُ ل��ي أب��ى

حني نفسه إياٌس به وصف ما بِمثل هللا عبد بن سوَّاَر عيَّاش بن َسَلمة ومدح قال:
قال:

م��اِض��ي��ا ك��ان م��ا ش��كَّ م��ا إذا وأْم��َض��ى ل��ه يَ��ِب��ْن ل��م م��ا األم��ِر ع��ن��َد وأوَق��َف

َرجَلني ِقبَلك إن أرطاة: بن َعدي إىل تعاىل، هللا رحمه العزيز، عبد بن عمر وكتب
معاوية. بن وإياس امُلزني هللا عبد بن بكر يعني البرصة. قضاء أحدهما فولِّ ُمَزينة، من
كنت وإن تولِّيَني، أن لك يحلُّ فما صادًقا كنت فإن القضاء، أُحِسن ما وهللا بكر: فقال
وقال بكر. وفتاها الحسن، شيخها قالوا: البرصة ذكروا إذا وكانوا ألحراهما. إنها كاذبًا
يخدع وهو سريين، ابن يخدع وال يخدعني، ال والِخبُّ بِخبٍّ لست معاوية: بن إياس
شيًخا الخصم وكان — له خصًما فتقدَّم غالم، وهو الشام ودخل الحسن. ويخدع أبي
كبريًا؟ شيًخا أتتقدَّم القايض: له فقال مروان، بن امللك عبد قضاة بعض إىل — كبريًا
ا حقٍّ تقول أظنُّك ال قال: بُحجتي؟ ينطق فمن قال: اسكت. قال: منه. أكرب الحق قال:
امللك عبد عىل فدخل القايض فقام باطًال؟ أم هذا ا أحقٍّ هللا. إال إله ال قال: تقوم. حتى
ال الشام، من وأخِرْجه الساعة حاجته اقِض امللك: عبد فقال بالخرب، ه فخربَّ ساعته من
ظنُّك فما الشام، أهل جماعة عىل يُخاف غالم وهو إياس من كان فإذا الناس. عيلَّ يُفِسد

ناجذه؟ وعض ِسنُّه كِربَت وقد به
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فقيه وكان القضاة، مقدَّمي ومن مرض، مفاخر من كان أنه إياس يف القول وجملة
وكان ُملَهًما، الِفراسة وعجيب ابًا، نقَّ الَحدس صادق وكان الِفطن، يف املسلك رقيق البدن،
ُمزينة ويف األْكفاء، عند ًما مقدَّ الُخلفاء، عند وجيًها يَم، والشِّ املدخل كريم الطعم، عفيف

كثري. خريٌ
وتكلَّم قالوا: يسكت. يكاد ال وكان الرأي، ربيعة ومنهم األول. القول إىل رجعنا ثم
أعرابي، يا فقال: عنده كان أعرابيٍّ إىل فالتََفت منه، كان بالذي وأُعجَب فأكثر يوًما
النائم بني الساكت يقول: وكان اليوم. منذ فيه كنت ما قال: فيكم؟ العيَّ تعدُّون ما

واألخرس.
عائشة، ابن هو حفص بن ومحمد التيمي، حفص بن محمد بن هللا ُعبيد ومنهم
واألثر، الخرب يف ُمترصًفا والسماع، العلم كثري وكان عائشة، أبي ابن هللا لُعبيد قيل ثم
محمد أبوه وكان الفوائد، كثري ذلك يف وهو يسكت، يكاد ال وكان قريش، أجود من وكان
يف فأتاه األمر، بعض يف خليفته ميخاب إليه بعث العلم، كثري الشأن عظيم حفص بن
عَرفت هالَّ له: فقال هللا؟ أصَلَحك َمن أبو كالمه: بعض يف له فقال املسجد، يف حلقته
إني له: فقال فاسأله. شئت من فاعرتض هذا من لك بد ال كان وإن مجيئك؟ قبل هذا
فاْلَقني قال: يل. حاجة يف بل قال: يل؟ حاجة يف أم لك حاجة أيف قال: تُخِليَني. أن أريد

سرت. إخواني دون ما قال: لك. الحاجة فإن قال: املنزل. يف
اك، النُّسَّ مذهب يذهب املجالسة، كريم كريًما، وكان الُعقييل، ِمسَعر بن محمد ومنهم
استحسنه، أنه فبلغه نفيس، وبستاٍن له بقرص هاشم بني من له صديق مر جواًدا. وكان

له. فوهبه
يف ر وتبحُّ بيان ذا وكان مالك، مذهب يذهب كان َغيالن، بن امُلعذَّل بن أحمد ومنهم

األلفاظ. يف ف وترصُّ املعاني
وحدَّثني أيامه. يف سهل بن الحسن ثم سهل، بن الفضل ا جدٍّ الكالم يُكِثر كان وممن
الجماعة ُمصىلَّ يف سهل بن الحسن جلس قاال: دؤاد أبي بن ودؤاد الجهم بن محمد
ذنبي السماء، من أعظم ذنبي يقول: وهو حاًرسا حافيًا نعيم فأقبل حازم، بن لنُعيم
تقدَّمت ِرْسلك، عىل سهل: بن الحسن فقال قاال، املاء. من أعظم ذنبي الهواء، من أعظم
الذنوب يف ذنبك وليس مكان، بينهما للذنب وليس توبة، إىل أمرك آخر وكان طاعة، منك

العفو. يف املؤمنني أمري عفو من بأعظم
كالمه. كان كيف أدري وال يسكت، ال وكان هشام، بن عيل هؤالء ومن
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بن ُمطرف كان قال جرير، بن غيالن ثنا حدَّ قال ميمون، بن مهدي وحدَّثني قال:
يُقِبل ال من عىل بحديثك تُقِبل ال يقول: يشتهيه. ال من طعامك تُطِعم ال يقول: هللا عبد
ولَحُظوك بأسماعهم، حدجوك ما الناس ِث حدِّ مسعود: بن هللا عبد وقال بوجهه. عليك
له وجارية يتكلم، يوًما اك السمَّ وجعل قال: فأمِسْك. فرتًة منهم رأيت فإذا بأبصارهم،
أحسنه، ما قالت: كالمي؟ سمعت كيف لها: قال إليها انرصف فلما كالمه، تسمع حيث
لم من يفهمه أن إىل قالت: يفهمه. لم من يفهمه حتى أردِّده فقال: تَْرداده. تُكِثر أنك لوال
التوراة: يف مكتوب قال: قتادة، عن ُشعبة، عن عوَّام، بن عبَّاد قال فهمه. من ملَّه قد يفهمه
نقل من أشدُّ الحديث إعادة قال: الزُّهري، عن ُعيينة، بن وسفيان مرَّتنَي. الحديث يُعاد ال
منك. االستماع مؤنة عنه فارفع لحديثك ينشط لم من الحكماء: بعض وقال الصخر.

وإنما وصفه، إىل يؤتى وال إليه، ينتهي حدٌّ فيه ليس أنه داد الرتَّ يف القول وجملة
وجل عز هللا رأينا وقد والخواص. العوام من يحرضه ومن له، امُلستِمعني قدر عىل ذلك
ِذكر وكذلك وثمود، وعاد ولوط، وإبراهيم وشعيب، وهارون وهود، موىس قصة ِذكر ردَّد
وأكثرهم العجم، وأصناف العرب من األمم جميع خاَطب ألنه كثرية؛ وأمور والنار الجنة
لم فإني ة والرِّقَّ القصص حديث وأما القلب. ساهي الفكر مشغول ُمعانٌد أو غافل، غبيٌّ
وترداد األلفاظ بعض إعادة يرى كان الخطباء من بأحد سمعنا وما ذلك، يعيب أحًدا أَر
الَحَماالت، يف تكلَّم إذا كان فإنه الُعذْري؛10 أوس بن ار النخَّ من كان ما إال عيٍّا املعاني
كان والبوار، التفاني من الفريَقني وتخويف البنَي، ذات وصالح واالحتمال، الصفح ويف

فنخر. َحِمي وربما والتخويف، التهويل طريق عىل الكالم ردَّد ربما
ل، والتمهُّ الهدوء جمع قد الناس، أنطق يحيى بن جعفر كان أرشس: بن ثُمامة قال
بمنطقه يستغني ناطٌق األرض يف كان ولو اإلعادة، عن يُْغنيه وإفهاًما والحالوة، والجزالة
رأيت ما مرًة: وقال اإلعادة. عن استغنى كما اإلشارة، عن جعفر الستغنى اإلشارة عن
وال بعد، من استدعاه قد لفًظا يرتقب وال يتنحنح، وال يتلجلج، وال يتحبَّس، ال كان أحًدا
جعفر من تكلًفا، أقل وال اقتداًرا، أشد طلبه، عليه تعىصَّ قد معنًى إىل التخلص يلتمس
يُحيط االسم يكون أن قال: البيان؟ ما يحيى: بن لجعفر قلت ثمامة: وقال يحيى. بن

عبيدة أبو عنه وقال النَّسب، علم يف املقدَّمني من كان القضاعي. هزيم بن الحارث بن أوس بن النخار 10
إن فقال: عباءة، عليه وكان فازدراه، معاوية عىل دخل ِمنطيًقا. بليًغا فصيًحا وكان العرب. أنسب إنه

تُكلمك. ال العباءة
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بد ال والذي بالفكرة. عليه تستعني وال الرشكة، من وتُخرجه َمغزاك، عن ويُجيلِّ بمعناك،
التأويل. عن غنيٍّا د، التعقُّ من بريئًا الصنعة، من بعيًدا التكلُّف، من سليًما يكون أن منه

. املفرسِّ عن وأغناك امَلفِصل، طبَّق من البليغ األصمعي: قول تأويل هو وهذا
بن لعمرو ذكرت قال: وحاجبُه، جعفر بن أيوب رضيع سعيد، بن جعفر ني خربَّ
الكتب حوايش يف توقيعاٍت جعفر ألم قرأت قد فقال: يحيى، بن جعفر توقيعات َمسعدة
باإليجاز أعرابيٍّا أعرابي ووصف قال: للمعاني. وأجمع اختصاًرا أجود فوجدتها وأسافلها،
بن ُدَريد قول نقل أنه يظنُّون النُّقب. مواضع الِهناء يضع وهللا كان فقال: واإلصابة،

فيها: قال دريد وكان املوضع، ذلك إىل الرشيد بن عمرو بنت الخنساء يف ة مَّ الصِّ

ُج��ْرِب11 أي��نُ��ٍق ط��ال��َي ال��ن��اس ف��ي ب��ه َس��ِم��ع��ُت وال رأي��ُت إْن م��ا
ال��نُّ��ق��ِب َم��واض��َع ال��ِه��ن��اءَ يَ��ض��ُع َم��ح��اس��نُ��ه تَ��بْ��دو ُم��ت��ب��ذًِّال

امَلفِصل. ويُصيب ، امَلحزَّ يفلُّ فالٌن امُلوَجز: بالكالم املعنى عني إصابة يف ويقولون
قطن أبو وأنشدني امُلوِجز. للُمصيب مثًال فجعلوه الحاذق، الجزَّار صفة من ذلك وأخذوا
والحرض: البدو أهل من رأيته من أبنَي وكان الكرم، شهيد له يُقال الذي وهو الغنوي،

ِدره��م��ا ال��ن��اِس م��ن ل��م��خ��ل��وٍق ع��ل��يَّ تَ��ِج��ْد ل��م َع��ي��الَن ق��ي��ِس م��ول��ى ك��ن��ُت ف��ل��و
وتَ��غ��َرم��ا أَِدي��َن أْن أُب��ال��ي ف��ل��س��ُت ك��لِّ��ه��ا ُق��ض��اع��َة م��ول��ى ول��ك��نَّ��ن��ي
وأك��َرم��ا أع��فَّ م��ا ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى ف��ي��ه��ُم ال��ل��ُه ب��اَرَك ق��وٌم أول��ئ��ك
ت��خ��ذُّم��ا12 إال ال��ل��ح��َم ي��أك��ل��ون وال َم��ف��ِص��ًال يُ��ص��ي��ب��ون ال ال��َم��َح��زِّ ُج��ف��اُة

وأنشد املفصل. إصابة يُحسنون ال فهم كفاة؛ ولهم امللوك، وأشباه ملوك هم يقول:
ذلك: مثل يف ُعبيدة أبو

ال��َق��َص��ْر13 ِغ��الُظ ال��َم��َح��زِّ ُج��ف��اُة ال��بُ��ط��وِن ِع��ظ��اُم ءوِس ال��رُّ وُص��ْل��ُع

إيثاًرا هنا أثبتناها فقد «كاليوم» الصحيحة الرواية كانت وملا الناس»، «يف كلمة من األصل يف كان 11

الفاسد. عىل للصحيح
التكلف. التخذم: 12
األعناق. القرص: 13
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وكذلك:

َوَض��ْم14 َظ��ه��ِر ع��ل��ى ب��ج��زَّاٍر وال َغ��نَ��ْم وال إِب��ٍل ِب��َراِع��ي ل��ي��س

الزِّبَعرى: ابن وهو اآلَخر، وقال

أَل��ْم ل��َش��يءٍ يَ��ِج��ُدوَن ال ال��ُوج��وِه ِح��س��اِن ِص��دٍق وِف��ت��ي��اِن
ال��َوَض��ْم ل��ْح��َم ال��َم��ج��ازِر ِع��ن��َد َن يَ��ش��َه��ُدو ال ال��ُم��ِغ��ي��رِة اِل ِم��َن

األول: املعنى يف الراعي وقال

ج��اِزِر ُم��ْدي��ُة ال��َع��ظ��ِم ف��ي ط��بَّ��ق��ْت ك��م��ا َل��ِق��ي��نَ��ه ح��تَّ��ى ال��ُق��فِّ ُع��ْرَض ف��ط��بَّ��ْق��ن

األصمعي: وأنشد

وتَ��ج��َرُح األدي��ِم ف��ي ي��داُه تَ��ُج��وُر ق��بْ��َل��ه��ا ��ل��َخ ال��سَّ يَ��ع��ِرِف ل��م ف��تً��ى وك��فُّ

سنة ُطبعت التي النسخة هامش يف البيت هذا نُِسب وقد الجزَّار. (أرمة) خشبة والوضمة: الوضم 14
سنة يف الرشيف والدة وكانت ،٢٥٥ سنة يف وفاته كانت الجاحظ أن مع الرَّيض، الرشيف إىل ١٣٣٢
سنة يونيو ٢٠ يف الصادر بعددها «الثمرات» بجريدتنا نرشناه نقًدا وأمثاله هذا يف كتبنا وقد .٣٥٩
ضبيعة بن رشيح يف العنربي رميض بن لرشيد أرجوزة من البيت هذا أن والصحيح هذا .١٩١٦
أْرساه من وكان وسبى، وأرس فَغِنم ربيعة، من جموع يف اليمن غزا هذا رشيح وكان بالحطم. املعروف
الدليل، فيها ضلَّ بمفازٍة عودته يف فمرَّ الكندي، قيس بن األشعث عم يكرب معد بن مهدي بن فرعان
أدركوا حتى عنيًفا سوًقا بأصحابه يسوق رشيح وجعل كثري، خلٍق مع عطًشا أيديهم يف فرعان ومات

رشيد: فيه فقال املاء،
يَنَْم لم هنٍد وابُن الُحداُة ناَم ِزيَْم فاْشتدِّي دِّ الشَّ أواُن هذا
الَقَدْم اُق خفَّ اَقني السَّ َخدلَُّج كالزََّلْم غالٌم يُقاسيها باَت
َغنَْم وال إِبٍل ِبَراعي ليس ُحَطْم بسوَّاِق الليُل ها لفَّ قد

َوَضْم َظهِر عىل بجزَّاٍر وال

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي وفاة بعد ارتدَّ ثم وأسلم، اإلسالم الحطم أدرك فيه. رشيد لقول بالحطم يومئٍذ من ب فلُقِّ
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األصمعي: وأنشد

��وِق ال��سُّ ف��ي ال��لَّ��ح��ِم ع��ن��َد يُ��الِط��ُم وال يُ��رِس��لُ��ه َريْ��َث إال ال��ُع��رَف يُ��م��ِس��ُك ال

عامر بني الحكم يف قال حيث به، املثل ورضب وبيَّنه ربيعة، بن لبيد ذلك فرسَّ وقد
عالثة: بن وَعلقمة الطُّفيل بن

ُم��ع��ِج��ب��ا ُح��ك��ًم��ا أُوت��ي��َت ق��د إنَّ��ك َم��ن��ِص��ب��ا األْك��َرِم��ي��َن اب��َن َه��ِرَم ي��ا
ط��يِّ��ب��ا واغ��نَ��ْم ال��َم��ف��ِص��َل ف��ط��بِّ��ِق

قاطع، وبأمٍر فصل، بكلمة عالثة بن وعلقمة الطفيل بن عامر بني احكم يقول:
قال وقد العظَمني. َمفصل الحاذق الجزَّار يفصل كما والباطل، الحق بني بها فتفصل

هرم: يف الشاعر

ع��اِل��ِم ب��األوَّل��يَّ��ِة ام��ِرٍئ ق��ض��اءَ ب��يْ��نَ��ه��م ال��َم��ري��رِة ي��وَم ه��ِرٌم َق��ض��ى
ال��َق��واِدِم ِم��ث��َل ال��رِّي��ِش ذُن��اب��ى ول��ي��س أه��َل��ه ك��ان َم��ن ال��ُح��ك��َم ولَّ��ى ثُ��مَّ ق��ض��ى

امرأة وقالت طباقاء. وجمٌل عياياء، جمٌل اب: الرضِّ يُحِسن لم إذا الَفحل يف ويُقال
مثًال ذلك جعلوا حتى داء. له داء وكل طباقاء، عياياء زوجي زوجها: تشكو الجاهلية يف

الشاعر: وقال للُحجة. يتَّجه ال الذي الفدم للعي

تَ��ع��ِك��ُف ح��ي��َن أك��واِره��ا إل��ى ِرك��ابً��ا يَ��ُق��ْد ول��م ُخ��ص��وًم��ا يَ��ش��َه��ْد ل��م ط��ب��اق��اءُ

فقال: فعابَه الَخَطل ُسلمى أبي بن ُزهري وذكر

ق��اِئ��لُ��ه ف��ْه��و ب��ه يُ��ل��ِم��ْم ف��م��ا ُم��ص��ي��ٌب أنَّ��ه يَ��ح��س��ُب ال��ق��وِل ف��ي َخ��َط��ٍل وذي
َم��ق��اِت��لُ��ه ب��اٍد وْه��و ع��ن��ه وأع��رض��ُت غ��يْ��َره وأك��رم��ُت ِح��ل��ًم��ا ل��ه ع��بَ��أُت

الشاعر: وقال

ِت��نْ��ب��اِل ُم��ج��ذٍَّر ك��لَّ يَ��رُق��ب��َن أوان��ٌس ال��ح��دي��ُث َخ��ِط��َل إذا ُش��ُم��ٌس
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النشاط. من بأذنها الضاربة امَلِرحة الخيل وهي الخيل، من مأخوذة ُمس: الشُّ
الدنيء. القصري والتنبال: القصري. واملجذر:

املقدَّمني من وكان — عمرو بن ظالم األسود أبي واسم — الدؤيل األسود أبو وقال
العلم: يف

ح��اِط��ُب ال��ل��ي��ِل ُم��ظ��ِل��ُم أْع��ش��ى اق��ت��مَّ ك��م��ا ظ��ال��ًم��ا ال��ق��وَل يَ��ه��ِض��ُب س��وءٍ وش��اِع��ِر

وأنشد:

أع��َل��ِم ل��م ال��ذي ال��ش��يءَ َق��ول��َي م��ن األك��َرِم األع��زِّ ب��ال��ل��ِه أع��وذُ
األي��َه��ِم ��ري��ِر ال��ضَّ األع��م��ى تَ��خ��بُّ��َط

قبل: أخواتها بمعاني هذه وتُلَحق املفصل، تطبيق يف َهرمة بن إبراهيم وقال

م��وس��وُم ع��ائ��ٌر وف��ي��ه��ا ُغ��ْف��ًال ع��ائ��ًرا ف��ي��ه��ا ُس��ق��ُت ق��د وع��م��ي��م��ٍة
أُق��وُم ح��ي��ُث ع��ن��اَي ال��ع��دوُّ ف��رأى ح��دي��دٍة ب��غ��ي��ِر َم��ف��ِص��َل��ه��ا ط��بَّ��ق��ُت

كان يحيى، بن جعفر بها فوصف أَرشس، بن ثُمامة ذكرها التي الصفات وهذه
علمت وما عرصه، أهل جميع دون عليها واستوىل لنفسه، انتظمها قد أرشس بن ثمامة
وال الحروف، عدد قلة مع اإلفهام ُحسِن من بَلغ كان بلدي وال قرويٌّ زمانه يف كان أنه
إشارته، وزن يف لفظه وكان بلغه. كان ما التكلف، من السالمة مع املخرج سهولة من
قال قلبك. إىل معناه من بأرسع سمعك إىل لفظه يكن ولم لفظه. طبقة يف ومعناه
وصف كما كالمه. مخارج يف الواضحة ألفاظه يف الظاهرة ثُمامة معاني الُكتاب: بعض

يقول: حيث ُدَلف أبي مديح يف نفسه شعر الُخزيمي

ُوق��وِف ك��َرك��ٍب ال��ق��ل��وِب إزاءَ م��ع��ق��ول��ٌة ف��ي��ك َك��ِل��ٌم ل��ه

القصيدة: هذه وأول

ب��ال��دَّل��وِف ِخ��ل��تُ��ه��ا وم��ا إل��ي��َك ح��اَج��ت��ي دَل��ف��ْت ُدَل��ٍف أب��ا
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له قال حني الِقرِّيَّة بن أيوب عىل البيت هذا يف احتذى إنما الُخزيمي أن ويظنُّون
دنيا ُوقوف، َركٌب كأنهن حروف، ثالثة قال: املوقف؟ لهذا أعددت ما السالطني:15 بعض

ومعروف. وآخرة
بتفضيل موكَّلون الناس شيبة: بن شبيب قال قال: خاقان، بن صالح وحدَّثني
وحظ صاحبه، وبمدح القطع، جودة بتفضيل موكَّل وأنا صاحبه، وبمدح االبتداء، جودة
فإن شبيب: قال ثم البيت. سائر حظ من أرفع واحدة كلمًة كانت وإن القافية جودة
الخطل، من السالمة طلب يف البلوغ إحكام ْم فقدِّ اإلطالة، من فيه لك بد ال بمقام ابتُليت
قليًال فإن شيئًا؛ بالسالمة تَعِدل أن وإياك التجويد، رشف يف البلوغ إحكام يف التقدم قبل

شاٍف. غري كثرٍي من خريٌ كافيًا
كان املقامات لتلك تكلُّفه أول يف وهو إال بلديٍّا خطيبًا قطُّ يَروا لم إنهم ويُقال
من ويتمكَّن املعاني، له وتستجيب ح يتوقَّ أن إىل كلها، رياضته أيام ُمستصَلًفا ُمستثَقًال
يَزل فلم وعذوبة؛ وسهولة ورشاقة، بحالوة ابتدأ كان فإنه شيبة؛ بن شبيب إال األلفاظ،
املصاقع الخطباء يَبلُغه ال ما الكالم بقليل يَبلُغ موقف كل يف صار حتى منها يزداد
للتعزية، أتاهم من بعض أو امُلرِّي، صالٌح أتاهم شيبة بن شبيب مات وملا قالوا: بكثريه.

الراجز: وقال املساكني. وأخي الفقراء، وجليس امللوك، أديب عىل هللا رحمة فقال:

َخ��ط��ي��ِب��ه��ا وع��ل��ى َف��ت��اه��ا ع��ل��ى َش��ِب��ي��ِب��ه��ا ع��ل��ى َس��ع��ٌد َغ��َدْت إذا
وِط��ي��ِب��ه��ا َك��ث��رتِ��ه��ا م��ن َع��ِج��ب��ُت َم��غ��ي��ِب��ه��ا إل��ى ��م��ِس ال��شَّ َم��ط��َل��ِع م��ن

من حاجته أفهمك من كل قال: البالغة؟ ما للعتَّابي: قلت قال، يل صديق حدَّثني
األلسنة، يروق الذي اللسان أردت فإن بليغ؛ فهو استعانة وال ُحبسة وال إعادة غري
قال، الحق. صورة يف الباطل وتصوير الحق، من غمض ما فإظهار خطيب، كل ويفوق
عند قال تحدَّث إذا تراه أما قال: االستعانة؟ فما والحبسة، اإلعادة عرفت قد له: فقلت
لست أَو عني، وافهم إيلَّ، واستمع مني واسمع هيه، ويا هذا، ويا هناه، يا كالمه: مقاطع

وفساد. ِعي أشبهه وما كله فهذا تعقل؟ لست أَو تفهم؟

خطوب. القرية ابن مع وله الثقفي، يوسف بن اج الحجَّ هو هنا السالطني ببعض املراد 15
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بن لعمرو قيل قال، ري، مَّ الشَّ عمر حدَّثني الِغفاري، روح بن الكريم عبد قال
ُرْشدك، مواقَع ك برصَّ وما النار، عن بك وعدل الجنة، بك بَلغ ما قال: البالغة؟ ما ُعبيد:
يُحِسن لم ومن يستمع، أن يُحِسن لم من قال: أريد. هذا ليس السائل: قال غيِّك. وعواقَب
األنبياء معَرش إنا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال قال: أريد. هذا ليس قال: القول. يُحِسن لم االستماع

ِبكاءٌ.
عىل الرجل منطق يزيد أن يكرهون وكانوا بَكئ. رجل قيل: ومنه الكالم، قليلو أي

عقله.
سقطات ومن القول فتنة من يخافون كانوا قال: أريد. هذا ليس السائل: قال
هذا ليس السائل: قال الصمت. سقطات ومن السكوت فتنة من يخافون ال ما الكالم،
إنك قال: نعم. قال: اإلفهام؟ حسن يف اللفظ تحبري تريد إنما فكأنك عمرو: قال أريد.
تلك وتزيني امُلستِمعني، عىل املؤنة وتخفيف املكلَّفني، عقول يف هللا حجة تقرير أردت إن
يف رغبًة األذهان، عند املقبولة اآلذان، يف املستحَسنة باأللفاظ امُلريدين، قلوب يف املعاني
نة، والسُّ الكتاب عىل الحسنة، باملوعظة قلوبهم، عن الشواغل ونفي استجابتهم، رسعة

الثواب. جزيل هللا عىل واستوجبت الخطاب، فصل أوتيت قد كنت
ذلك عن سألت قد قال: الصرب؟ هذا عمرو له صرب الذي هذا من الكريم: لعبد قلت

سالم؟ بن حفص إال الجراءة هذه عليه يجرتئ كان ومن فقال: حفص أبا
يُطيل. يَكد لم تكلم فإذا يتكلم، يكاد ال عبيد بن عمرو كان ري: الشمَّ عمر قال
الكالم طال وإذا نفسه، دون شهده ملن كالمه كان إذا امُلتكلم يف خري ال يقول: وكان

التكلف. به يأتيك يشء يف خري وال التكلُّف، أسباب للُمتكلم عرضت
يستحقُّ الكالم يكون ال — ودوَّنَّاه اجتبيناه ما أحسن من وهو — بعضهم وقال
أسبق سمعك إىل لفظه يكون فال معناه؛ ولفظه لفظه، معناه يُسابق حتى البالغة اسم

قلبك. إىل معناه من
خالد. بن ويحيى جعفر، بن أيوب من أنطق أَر لم يقول: ِعمران بن موىس وكان
هارون بن سهل وكان خالد. بن يحيى بن جعفر من أنطق أَر لم يقول: ثُمامة وكان
يقول يحيى بن جعفر سمعت ثُمامة: وقال املؤمنني. أمري املأمون من أنطق أَر لم يقول:
العتاهية أبا وسمعت فافعلوا. التوقيع مثل كله كالمكم يكون أن استطعتم إن لكتابه:
حسان بن إسحاق وقال لكان. موزونًا شعًرا كله حديثي يكون أن شئت لو يقول:
البالغة قال: البالغة؟ ما سئل: قط، أحٌد امُلقفع ابن تفسريَ البالغَة يُفرس لم فوهة: بن
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يكون ما ومنها السكوت، يف يكون ما فمنها كثرية؛ وجوٍه يف تجري ملعاٍن جامع اسٌم
يف يكون ما ومنها الحديث، يف يكون ما ومنها اإلشارة، يف يكون ما ومنها االستماع، يف
ومنها شعًرا، يكون ما ومنها ابتداءً، يكون ما ومنها جوابًا، يكون ما ومنها االحتجاج،
الوحُي األبواب هذه من يكون ما فعامة رسائل؛ يكون ما ومنها وخطبًا، سجًعا يكون ما
إصالح ويف ماَطني، السِّ بني الخطب فأما البالغة؛ هو واإليجاز املعنى إىل واإلشارة فيها
دليل كالمك صدر يف وليُكْن إمالل، غري يف واإلطالة خطل، غري يف فاإلكثار البنَي، ذات

قافيته. عرفت صدره سمعت إذا الذي البيت الشعر أبيات خري أن كما حاجتك، عىل
الصلح وخطبة العيد، خطبة صدر وبني النكاح خطبة صدر بني فرِّق يقول: كأنه
كالم يف خري ال فإنه َعُجزه؛ عىل يدلُّ صدٌر ذلك من فن لكل يكون حتى املواهب، وخطبة
الذي والغرض قصدت، إليه الذي العمود وإىل َمغزاك، إىل يُشري وال معناك، عىل يدل ال

نزعت. إليه
إذا قال: املوقف؟ ذلك حق أنها ذكرت التي اإلطالة امُلستمع ملَّ فإن له: فقيل قال،
يعرف من وأرضيت املقام، ذلك سياسة من يجب بالذي وقمت ه، حقَّ مقام كل أعطيت
وأما يشء، يُرضيهما ال فإنه والعدو؛ الحاسد رضا من فاتك ملا تهتمَّ فال الكالم، حقوق
رضا يُقال: كان وقد تناله، ال يشء الناس جميع ورضا منك، وليس منه فلست الجاهل

يُنال. ال يشء الناس
قيس إىل ترى أال امُلجيب، ويقرصِّ الخاطب يُطيل أن النكاح خطبة يف نة والسُّ قال:
َحَمالة شأن يف الحامَلني راحلتَي رة مؤخِّ سيفه بصفيحة رضب ملا سنان بن خارجة بن
ِقرى عندي قال: عندك؟ ما بل قاال: العَشمتان؟ أيها فيها يل ما وقال: والغرباء، داحس
فيها آمر تغرب، أن إىل الشمس تَطلع لدن من وخطبة ساخط، كل ورضا ناِزل، كل

التقاطع. عن فيها وأنهى بالتواصل،
معنًى. وال كلمة فيها أعاد فما الليل إىل يوًما فخطب قالوا:

ليس أَو التقاطع؟ عن النهي عن بالتواصل باألمر اكتفى هالَّ يعقوب: ألبي فقيل
يعمالن ال والتعريض الكناية أن علمت ما أَو قال: القطيعة؟ عن النهي هو بالصلة األمر

ف؟ والتكشُّ اإلفصاح عمل العقول يف
كما كالم دني يتصعَّ ما عنه: الخطابريضهللا بن عمر قول عن املقفع ابن وسئل قال:
ونظر الوجوه، من الوجوه قرب أراد يكون أن إال أعرفه ما قال: النكاح. خطبة دني تصعَّ
وأْكفاء، نُظراء كأنهم كانوا معهم جالًسا كان إذا وألنه الِحداق، أجواف يف قرب من الِحداق
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إىل يرجع عمر قول تأويل أن إىل ذاهبون ذهب وقد ورعيَّة. ُسوقة صاروا امِلنرب عال وإذا
فيكون فيه، ليس بما يمدحه أن كره فلعلَّه الخاطب؛ تزكية من ا بدٍّ يجد ال الخطيب أن
الخطيب كان إذا ليجوز التأويل هذا إن ولَعْمري صاحبه. من القوم وغرَّ زوًرا قال قد
الراشدين، األئمة من وأشباهه عنه، ريضهللا الخطاب، بن عمر فأما الخطابة، عىل موقوًفا

املدح. يستحقُّ فيمن إال ذلك ليتكلَّفوا يكونوا فلم أجمعني، عليهم تعاىل هللا رضوان
قاعًدا ليخطب وإنه عليٍّا رأيت لقد وهللا قال: األعور، الحارث عن ِمخنف، أبو وروى

النكاح. خطبَة «قاعًدا» بقوله يريد كُمسالم. وُمحاربًا كقائم،
النكاح. خطبة يف إال ُقعوًدا تخطب الخطباء تكن لم عدي: بن الهيثم وقال

من آٌي الجمع، يوم الكالم ويف الحفل، يوم الخطب يف يكون أن يستحسنون وكانوا
الهيثم، قال املوقع. وحسن والرقة والوقار، البهاء الكالم يُورث مما ذلك فإن القرآن؛
— زياد ابن عند قال أو — زياد عند خطبتها خطبة أول إن ِحطَّان: بن ِعمران قال
رجًال فسمعت املجالس، ببعض مررت إني ثم وأبي. عمي وشهدها زياد، بها فأُعجَب

القرآن. من يشءٌ خطبته يف كان لو العرب أخطب الفتى هذا لبعضهم: يقول
يكرهونه وال الشعر، من بيشء الطِّوال خطبهم يف يتمثَّلون ال الخطباء وأكثر
خطبته يف وذكر — خاقان بن ل مؤمَّ وسمعت الخلفاء. إىل تكون أن إال الرسائل يف
الَهيَضل، والعدد األقَعس، والِعزُّ الَعود، القديم الرشف له تميًما إن فقال: — ُمر بن تميم

الشاعر: قال وقد نام. والسَّ والذروة ام، الُقدَّ الجاهلية يف وهي

تَ��م��ي��ِم؟ بَ��ِن��ي ِرق��اَب تَ��ع��ِرْف أَل��ْم ش��أن��ي ب��ع��َض وأن��َك��َر ل��ه ف��ق��ل��ُت

سعد عىل تحدُّبه فلشدة املقالة؛ يف سعد بني جمهور يُخالفون وأهله ل املؤمَّ وكان
كان وإن مقالتهم، أهل عىل سعى من كل السلطان عند يُناضل كان عليهم، وشفقته
يُنشد ما كثريًا البليغ، العابد القاصُّ امُلرِّي، صالٌح وكان عليهم. حدبًا قولهم خالف قوله

البيت: هذا مواعظه ويف قصصه يف

ال��رَُّج��ْل وم��اَت ال��َف��س��ي��ُل ف��ع��اَش ال��َف��س��ي��ِل أص��وَل يُ��روِّي ف��ب��اَت

مواعظه: ويف قصصه ويف مجلسه يف الحسن وأنشد

األح��ي��اءِ م��يِّ��ُت ال��َم��ي��ُت إنَّ��م��ا ب��َم��يْ��ٍت ف��اس��ت��راَح م��اَت م��ن ل��ي��س
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اع، السجَّ القاصُّ الخطيب الرَّقايش، أبان بن عيىس بن الفضل بن الصمد عبد وأنشد
وتعاىل: سبحانه هللا رحمه ُخَطبه، من ُخطبة يف وإما قصصه، يف إما

ُدؤاِد أُمِّ واب��ُن م��ام��َة ب��ُن ك��ع��ُب َم��ق��ي��ِل��ه��ا ل��ِط��ي��ِب تَ��خ��يَّ��َره��ا أرٌض
ِم��ي��ع��اِد ع��ل��ى ك��ان��وا ف��ك��أنَّ��ه��م ِدي��اِره��م َم��ح��لِّ ع��ل��ى ال��رِّي��اُح َج��َرِت
ونَ��ف��اِد ِب��ًل��ى إل��ى يَ��ص��ي��ُر ي��وًم��ا ب��ه يُ��ْل��ه��ى م��ا وك��لَّ ال��نَّ��ع��ي��َم ف��أرى

يف فأنشد العيد يف البرصة منرب عىل الحسن بن هللا عبد خطب الحسن: أبو وقال
خطبته:

س��اِق��ي��ه��ا ال��م��وِت ب��ك��أِس س��َق��اه��ا ح��تَّ��ى غ��َف��ل��ْت ح��ظِّ��ه��ا ع��ن ال��ت��ي ال��ُم��ل��وُك أي��َن
ب��اِن��ي��ه��ا ال��م��وَت وذاَق َخ��الءً أم��َس��ْت خ��ال��ي��ٌة ب��اآلف��اِق ال��َم��دائ��ُن ت��ل��ك

الكبري! ِفطاَم أشدَّ ما قصصه: يف يقول دينار بن مالك وكان
القائل: قال كما وهو

ال��َه��ِرِم ري��اض��ُة ال��َع��ن��اءِ وم��َن َه��ِرم��ْت ب��ع��دم��ا ِع��رَس��ك وتَ��ُروُض

الُقدُّوس: عبد بن صالح قول أيًضا وِمثله

َرم��ِس��ِه ثَ��َرى ف��ي يُ��وارى ح��تَّ��ى أخ��الَق��ُه يَ��ت��رُك ال ��ي��ُخ وال��شَّ
نُ��ك��ِس��ِه إل��ى ع��اَد ��ن��ى ال��ضَّ َك��ِذي َج��ه��ِل��ِه إل��ى ع��اَد اْرَع��وى إذا

العتَّابي: عمرو بن كلثوم قال

تَ��س��ت��دي��ُم��ه��ا ِن��ع��م��ٍة ب��أْدن��ى ب��َل��غ��َت ال��َم��دى تَ��ب��لُ��َغ أن ش��ئ��َت ل��و ً ام��رأ وك��ن��َت
تَ��ُروُم��ه��ا ح��ي��ن ��اءِ ��مَّ ال��صَّ ��خ��رِة ال��صَّ م��ن َم��ح��َم��ًال أث��َق��ُل ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ط��اُم ول��ك��ْن

الكالم، يف تشادقوا ولذلك الصوت؛ الضئيل ون ويذمُّ الصوت، الَجهري يمدحون وكانوا
ما ألعرابي: قيل الشاعر، بشري بن محمد حدَّثني الفم. ِصغر وا وذمُّ الفم، سعة ومدحوا
جعفر وسأل الصوت. وبُْعد دق، الشِّ وُرْحب الهامة، وضخم القامة، طول قال: الجمال؟
يل ِصف قال: شديًدا، جزًعا عليه َجِزع وكان امِلَخش، ابنه عن امِلخشِّ أبا سليمان بن
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تَرُقَوته كأن َقلتنَي، من ينظر كأنما لُعابه، سائًال ُخرُطمانيٍّا، أشدق كان فقال: املخش.
بعده أو قبله رأيت كنت إن عيني هللا فقأ ثَقال. جمل ِكرِكرُة َمنكبه وكأن خالفة، أو بُوان
وُرْحب الحاِجبنَي، وإرشاف الَعيننَي، ُغئوُر قال: الجمال؟ ما ألعرابي: وقلت قال، ِمثله.

دَقني. الشِّ
قبائل عن معاوية سأله حني مة، العالَّ والخطيب ابة، النسَّ حنظلة بن دغفل قال
امُلغرية؛ بني إال ُقَشعريرة، عليها َمطرية، ِمعزى قال: مخزوم بني إىل انتهى فلما قريش،

الكرام. وُمصاَهرة الكالم، تشاُدق فيهم فإن
األشدق: سعيد بن عمرو يف الشاعر وقال

أش��َدُق ل��َك أبَ��ا ال خ��ط��ي��ٍب وك��لُّ ِش��دُق��ه ب��ال��ق��وِل م��اَل ح��تَّ��ى تَ��ش��اَدَق

ُعبيدة: أبو وأنشد

ال��َق��َص��ْر ِط��واُل ��داِق ال��شِّ ِرح��اُب ال��بُ��ط��وِن ِع��ظ��اُم ءوِس ال��رُّ وُص��ْل��ُع

األشدق، بالخطيب ألرميَنَّهم وهللا فقال: فأحسنوا، الخطباءُ معاوية عند يوًما وتكلَّم
فتكلَّْم. يزيد يا قم

يسمَّ لم سعيد بن عمرو أن زعم ملن ُحجة واألشعار األخبار من وغريه القول وهذا
الَقرسي: هللا عبد بن خالد يف نَوفل بن يحيى وقال للَّْقوة. وال للَفَقم األشدق

ال��َه��َرِب ف��ي ج��دَّ ��ا ل��مَّ ال��م��اءَ واس��ت��ط��ع��َم َوَه��ٍل وم��ن خ��وٍف م��ن ��رواي��َل ال��سَّ ب��لَّ
ال��ُخ��َط��ِب ف��ي ب��ال��تَّ��ش��دي��ِق يُ��وَل��ُع وك��ان ق��اط��ب��ًة ال��ن��اِس ك��لِّ ال��ن��اِس وأل��َح��ُن

الشاعر: قول األفواه، ِضيق وهجائهم األشداق، سعة تفضيلهم عىل ويدلُّك

أم��وُره��ا ال��ن��ائ��ب��اِت ف��ي ذُِك��رْت إذا ق��ب��ي��ل��ٍة م��ن ال��دَّب��ى أف��واَه ال��ل��ُه ل��ح��ا

اآلَخر: وقال

��ج��وِر ك��ال��ضَّ ال��ِح��م��اي��ِة أخ��و ول��ي��س ق��ل��ي��ًال ح��اُم��وا ال��دَّب��ى وأف��واُه
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هجا املعنى ذلك وعىل وِضيقها. أفواههم لِصغر الدبى بأفواه أفواههم شبَّه وإنما
فقال: وابنَيه، هزَّال بن ُحييَّ الطبيب بن َعبْدة

ِم��ح��ف��اُر ال��ُج��ح��ِر ف��ي ��ه��ا ش��جَّ ف��أرًة ي��ا وج��رث��م��ًة ع��بَّ��اًدا بُ��نَ��يَّ��ي��َك ت��دع��و

هللا نفع وقد بذلك، ُمِدح وقد الصوت، جهري جهريًا امُلطَّلب عبد بن العبَّاس كان وقد
العبَّاس: فنادى ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عن الناس ذهب حني ُحننَي يوم صوته بجهارة املسلمني
النرصة وجل عز هللا وأنزل القوم، فرتاجع ملسو هيلع هللا ىلص! هللا رسول هذا البقرة، سورة أصحاب يا

بالفتح. وأتى
بن قيس كان قال: عباس، ابن عن صالح، أبي عن أبيه، عن الكلبي ابن أخربني
هللا قال حراء. من ذلك فيُسَمع البيت حول يمكو مناف عبد بن املطَّلب بن َمخرمة
واملكاء: التصفيق. فالتصدية: َوتَْصِديًَة﴾. ُمَكاءً إِالَّ اْلبَيِْت ِعنَْد َصَالتُُهْم َكاَن ﴿َوَما تعاىل:

عنرتة: قال ولذلك بالصفري. شبيه أو التصفري

األع��َل��ِم ك��ِش��دِق ف��ري��ص��تُ��ه تَ��ْم��ك��و ًال ُم��ج��دَّ ت��رك��ُت غ��ان��ي��ٍة وح��ل��ي��ِل

الصوت: شدة يف لويل السَّ الُعَجري وقال

نُ��ش��وُر األِذي��َن يَ��رُج��ون ال��ق��وُم ب��ه ك��أنَّ��م��ا ب��اٍب ك��لَّ َق��ْرع��ي وم��ن��ه��نَّ
َج��زوُر ��ف��اِر ال��شِّ ب��يْ��َن ُق��ِص��ب��ْت ك��م��ا نُ��ي��وبَ��ه��م يَ��ص��ِرف��ون وَخ��ْص��م��ي ف��ج��ئ��ُت
َخ��ط��ي��ُر ال��نَّ��اِط��ِق��ي��ن ف��ي َق��َدٌم ل��ه ِم��ث��ِل��ه��ا ع��ن��َد ب��ه م��وث��وٍق ك��لِّ ل��دى
خ��ب��ي��ُر ال��ك��الِم ب��َع��وراِت بَ��ص��ي��ٌر ُم��ن��اِق��ٌل ال��ِع��ن��اِن وُم��م��ت��دُّ ج��ه��ي��ٌر
َع��ق��ي��ُر ال��رِّج��اِل ت��ح��َت َف��رٍس َس��َل��ى ك��أنَّ��ه ُم��ل��ًق��ى ال��َع��ص��ِب ِرداءُ ف��ظ��لَّ
ُف��ط��وُر أع��راِض��ه��نَّ وف��ي َل��ُرح��َن َص��ْل��َق��ن��ا يَ��س��َم��ع��َن ��مَّ ال��صُّ ��خ��وَر ال��صُّ انَّ ل��َو

ُمهلِهل: وقال شقوق. وفطور: الصوت. شدة الصلق:

ب��ال��ذُّك��وِر تُ��ق��َرُع ال��ب��ي��ِض ص��ل��ي��ُل نَ��ج��ٍد أه��َل أْس��م��َع ال��رِّي��ُح ول��وال

الصوت شدة ويف هنا. ها الحديد صوت والصليل: األنياب. احتكاك صوت والرصيف:
بذلك: الخطيب وصفه يف األعىش قال

ُق ��الَّ ال��صَّ وال��خ��اِط��ُب َج��ْم��ًع��ا ـ��دُة وال��نَّ��ْج��ـ ��م��اح��ُة وال��سَّ ال��ِخ��ص��ُب ف��ي��ه��ُم
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الُخطباء: بعض ويهجو ذلك يف بُْرد بن ار بشَّ وقال

��ْح��ِر ال��سَّ ُم��ن��ت��ِف��ُخ ��وِت ال��صَّ ض��ئ��ي��ُل وأن��َت ن��اِط��ًق��ا ُق��ْم��َت أْن األيَّ��اِم َع��َج��ِب وم��ن

أن ينبغي ما الفتى: له فقال كالم، ِفْهريز ابن وبني النصارى من فتًى بني ووقع
وأدبًا، علًما الناس أكثر نفسه يف ِفهريز ابن وكان منك. أجهل واحٌد رجٌل األرض يف يكون
تَعَلم ألنك قال: املحل؟ هذا عندك حَللُت وكيف للفتى: فقال الجثلقة. عىل حريًصا وكان
الصوت جهريَ إال نتَّخذه وال القامة؛ قصريُ وأنت القامة، مديَد إال الجاثليق نتَّخذ ال أنَّا
عظيمها، اللحية وافر وهو إال نتَّخذه وال الخلق؛ رديءُ الصوت دقيُق وأنت الخلق، جيَِّد
الرياسة، يف زاهًدا رجًال إال للَجثلقة نختار ال أنَّا تَعَلم وأنت صغريها؛ اللحية خفيف وأنت
وخصالك الناس أجهل تكون ال فكيف طلبًا؛ لها وأظهرهم كَلبًا، عليها الناس أشدُّ وأنت
وقال ليلك؟ فيها وأسهرت بالك، طلبها يف شغلت قد وأنت الجثلقة، من تمنع كلها هذه

الصوت: شدة يف الَحجناء أبو

وال��لَّ��ْق��الُق ال��نَّ��ق��ُع َح��ْول��ي وال��تَ��جَّ األش��داُق زبَّ��َب م��ا إذا إنِّ��ي
اُق ودَّ ِم��رَج��ٌم ال��َج��ن��اِن ثَ��ب��ُت

من كالودق الحجارة يُسيل الذي والوداق: بالحجارة. باملراجمة الحاذق املرجم:
لسانه يعني الرش.» ُوِقي وذَبذَبه وَقبَقبه َلقَلقه رشَّ ُوِقي «من الحديث: يف وجاء املطر.
املغرية: بن الوليد بن خالد بواكي يف عنه، ريضهللا الخطاب، بن عمر وقال وفرجه. وبطنه
يف وجاء لقلقة؟» أو نقٌع يكن لم ما سليمان أبي عىل دموعهن من يُِرقن أن عليهن «وما

َشق.» أو َسَلق، أو َصَلق، أو َحَلق، من منا «ليس األثر:
قوله: الرجز، دون بالقصيد الرشيد، هارون الُعماني به مدح ومما

ال��نَّ��َغ��ْم َج��ه��ي��ُر ال��رُّواءِ َج��ه��ي��ُر ال��نِّ��ي��اِط َش��دي��ُد ال��ُع��ط��اِس َج��ه��ي��ُر
َع��َم��ْم ب��ج��س��ٍم ��م��اَط ال��سِّ ويَ��ْع��ل��و ال��ظَّ��ل��ي��ِم َخ��ْط��َو األي��ِن ع��ل��ى ويَ��خ��ط��و

قيل: ومنه حسن، عمم: النعام. ذكر الظليم: اإلعياء. األين: القلب. معاليق النياط:
ا. تامٍّ كان إذا الجسم، َلعمُّ وإنه َلَعمم، جسمه إن ويُقال: كثري. حسٌن أي عميم؛ نبٌت

بأوسع طاف ثم وشمال، يمني عن ذنبنَي إلزاره جعل بالبيت طاف إذا الرشيد وكان
بمحصول ندي السِّ بن إبراهيم أخربني وقد األرنب. يد رجع من وأرسع الظليم، خطو من
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إليه ونظر إبراهيم، قال إليه. يذهب رأيته فيما فراسخ أحسبه أني إال الخطو، ذلك ذرع
فانشَمر.» ُممًىس ِريَع الظليِم «خْطَو فقال: والهيئة الحال تلك يف أعرابي

الهرب. يف جدَّ انشمر: املساء. حني ممًىس: فزع. ريع:
البالد، يف وهو الروم وفُد صالح بن امللك عبَد أتى ملا قال: ندي السِّ إبراهيم ثني وحدَّ
وشعور؛ وشوارب وأجسام، وَمناكب وهام، َقَرصٌ لهم السماَطني يف رجاًال رأسه عىل أقام
ضئيلة، عطسًة عطس إذ البطريق، قفا يف وجهه رجٌل ومنهم يُكلمونه، قياٌم هم فبيْنا
إذ هالَّ ويلك، له: قال الوفد مىض فلما منه! أنكر يشء أيَّ يدِر فلم امللك، عبد فلحظه

الِعلج؟ قلب بها تَخَلع بصيحٍة أتبعتها الَخيشوم، كزَّ املنخر ضيِّق كنت
بن عيل بن سليمان عند ُخطبته بعقب ِعقال بن شبَّة يقول الجهارة تفضيل ويف

عبَّاس: بن هللا عبد

َم��ق��ام��ي ب��ال��ع��راِق ك��ان��ْت ح��ي��ُث تَ��رى س��ام��ٌع وال��ل��ُه ال��َج��ه��ِم أمَّ ل��ي��َت أَال
ك��الم��ي ال��ن��اِط��ِق��ي��ن ك��الَم وب��ذَّ وَم��ن��ِط��ق��ي َج��ْه��ري ال��ن��اَس ب��ذَّ َع��ش��يَّ��َة

الُخطبة: وبجودة بالجهارة معاوية يمدح َطحالء وقال

ِم��ج��َه��ُر ب��ُخ��ط��ب��ِت��ه ِم��َع��نٌّ وثَّ��ابُ��ه��ا ال��َم��ن��اِب��ِر َرُك��وُب
ال��ِم��ه��ذَُر ُخ��ط��ب��تَ��ه ض��لَّ إذا ال��ك��الِم ه��وادي إل��ي��ه تَ��ِري��ُع

الكالم: هوادي إليه. ترجع تريع: لها. ُمقتضبًا فيخطبها الخطبة له تعِرض معن:
امِلكثار. واملهذر: املهذر. كالم فيه يذهب الذي الوقت يف يخطب معاوية أن فأراد أوائله.
نرص، بني وبني ثقيف بني كانت التي الحرب يف النَّرصي، ُعفيًفا عطيَّة أبا أن وزعموا
الحباىل فألقت نرص! بني يا أُِتيتم صباحاه، يا نادى: وأِيس، يومئٍذ بَعقوته الخيل رأى ملا
عفيف: وصوت الحرب تلك يصف مسعود بن ربيعة فقال قالوا، صوته. شدة من أوالدها

أْش��يَ��ب��ا ال��طِّ��ف��َل تَ��ت��ُرُك َل��ظ��اه��ا ش��دي��ًدا وم��ال��ٍك ع��وٍف ب��ي��ن َض��روًس��ا ُع��ق��اًم��ا
ُم��ت��رَّب��ا ل��ح��ًم��ا غ��اَدْرن ال��َغ��ض��ا أُس��وَد أراك��ٍة ع��م��ِرو ي��وَم ُج��ع��ي��ٌل وك��ان��ْت
َع��َص��بْ��ص��ب��ا ي��وًم��ا ك��ان ق��د ب��غ��اراِت��ه��ا ُم��ع��تِّ��ٌب َش��دَّت ب��َم��ك��ُروث��اءَ وي��وٍم
ف��ط��رَّب��ا ب��نَ��ص��ٍر ن��ادى وق��د ع��ف��ي��ٌف ب��َص��وتِ��ه ال��نِّ��س��اءِ أح��ب��اَل ف��أس��َق��َط
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الشاة، احتمل وقد بُع بالسَّ يصيح السباع، عروة أبو له يُقال الذي ُعروة، أبو وكان
فقال: الَجعدي، النابغة وهو امَلثل، الشاعر به فرضب وجهه، عىل هاربًا ويذهب فيُخليها

أَض��ِم ع��ل��ى َزج��ًرا ِع��ن��دي ـ��ت��ابَ��َك اْغ��ـ إذا ال��َع��دوَّ ال��ك��اش��َح وأزُج��ُر
ب��ال��َغ��نَ��ِم يَ��ل��تَ��ِب��س��َن أْن أْش��ف��َق إذا ��ب��اَع ال��سِّ ُع��روَة أب��ي زْج��َر

يزيد بن شبيب صيحة يصف الخوارج من لرجل الشيباني عمٍرو أبو وأنشد
أتاه إذا الجيش جنَبات يف يصيح شبيٌب كان الحسن: وأبو ُعبيدة أبو قال نُعيم،16 بن

فيه: الشاعر وقال أحد. عىل أحد يلوي فال

يَ��ل��ت��ِط��ُم وال��َم��وَج ع��اص��ف��ًة وال��رِّي��َح ُم��ن��ح��ِدًرا ��خ��َر ال��صَّ َح��ِس��ب��َت ي��وًم��ا ص��اَح إْن

موىل األحمر خَلٌف وهو — حيَّان17 بن خلف ُمحِرز أبو أنشدني العايص: أبو قال
التشادق: عيب يف — األشعريني

تَ��ش��اُدُق ف��ي��ه ل��ي��س ِخ��ط��اٍب وف��ص��ُل ��ٌح ُم��ن��قَّ وق��وٌل َرح��ٌب َح��ن��ج��ٌر ل��ه

أركان وُمزلِزل عرصه، يف الخوارج أمري الخارجي الَحروري الشيباني نعيم بن يزيد بن شبيب هو 16

العتاة، شيخ مع العظيمة، واألحداث الهائلة، الوقائع صاحب مروان. بن امللك عبد أيام األموية الدولة
بجند ة غاصَّ وهي — الكوفة دخل أجناده. وُمبيد قواده، وقاتل الثقفي، يوسف بن اج الحجَّ الوالة، وأسد
من نذرها وفاء غزالة زوجته ليُنيل َعنوًة — اج الحجَّ رأسهم وعىل الدولة بأبطال حاشدة السلطان،
أعدائه صفوف بها يخرتق خرج ثم شاءت، ما فيها وأطالت صالتها فأدَّت الجامع، مسجدها يف الصالة

مكروه. ينَلها ولم بأذًى، يَُصب ولم
بنفسها، الحروب تُبارش فكانت العظيم، باملوضع والفروسية الشجاعة من غزالة زوجته وكانت
املواقع إحدى يف اج الحجَّ أحجم ملا التي وهي جنانها، بقوة األبطال وترصع بسيفها، املعامع وتخوض

بقوله: الشعراء بعض ه عريَّ مبارزتها عن

ال��ص��اف��ِر ص��ف��ي��ِر م��ن تَ��ن��ِف��ُر َف��تْ��خ��اءُ ن��ع��ام��ٌة ال��ح��روِب وف��ي ع��ل��يَّ أس��ٌد
ط��ائ��ِر َج��ن��اَح��ي ف��ي ق��ل��بُ��ك ك��ان ب��ل ال��وغ��ى ف��ي غ��زال��َة إل��ى بَ��َرزَت ه��الَّ

٧٧ه/٦٩٦م. سنة دجيل نهر يف غرًقا ومات ٢٥ه/٦٤٥م، سنة شبيب ُولِد
وكان األشعري. موىس أبي بن بردة أبي بن بالل موىل كان األحمر. حيان بن خلف محرز أبو 17
مذهب يذهب وكان كالمهم. كالمه فيُشِبه العرب، إىل وينسبه الشعر يصنع بليًغا شاعًرا مة، عالَّ راوية
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َش��ق��اِش��ُق ل��ُه��نَّ ب��أش��داٍق وأنْ��ح��ى َل��ه��اِت��ه خ��ْل��َف ال��م��رءِ ص��وُت ك��ان إذا
س��اِب��ُق ه��و وال ب��َم��س��ب��وٍق ف��ل��ي��َس ِه��ب��اِب��ه ف��ي ُم��ق��َرًم��ا يَ��ح��ك��ي وَق��ب��َق��َب

وهام. أشداق بني شقاشق الفرزدق: وقال
خلف: وأنشد

نَ��ع��ُب ل��ه��ا ل��ي��س َخ��ْرس��اءَ وِش��ق��ِش��ق��ٍة يُ��ِم��ي��لُ��ه ِش��دٍق غ��ي��ُر ي��َدي��ه ف��ي وم��ا
��ع��ُب ال��شَّ ث��لَّ��م��ه ال��َق��ي��ِن ك��َق��ع��ِب وِض��رٌس س��ج��يَّ��ٌة خ��اَل��َف��ت��ه ق��وًال راَم م��ت��ى

[العالء]: بن عمرو أبو وأنشد

اِخ��ل��ْة ال��دَّ األَُوُل ال��ُع��َص��ُب ه��ي ال��ِب��ط��اِح ق��ري��ُش ق��ري��ٌش وج��اءت
ال��م��ائ��ل��ْة ��ف��ِة وال��شَّ ��رِس ال��ضِّ وذو وال��زَّن��َدب��ي��ُل ال��ِف��ي��ُل يَ��ق��وُده��م

الرضس وذو مروان. بن برش بن امللك عبد ابنا والحكم أبان والزندبيل: والفيل
هبرية. ابن عىل دخولهم يعني الخطيب. املخزومي سَلمة بن خالد هو املائلة: الشفة وذو
هو غريه: وقال حفص. بن نجيم اليقظان أبو ذكر فيما الِفيَلة من األنثى والزندبيل:

يشء. عىل ذلك من يقفوا فلم الذكر.
الخطيب: املخزومي سَلمة بن خالد يف الشاعر وقال

��ف��ْة ال��شَّ ذو وال ال��َح��ي��ُق��ط��اُن وال َدْغ��ف��ٌل ق��ائ��َل��ه��م ك��ان ف��م��ا

عبٌد والحيقطان: الناسب. الخطيب حنظلة بن يزيد بن دغفل يريد «دغفل»: قوله
يُجارى. ال خطيبًا وكان أسود،

وبيَّنا املسالك، وأوضحا املعاني، فتقا اللذان وهما األصمعي، ُمعلم إنه قيل حتى الرواية يف األصمعي
قرأ وعليه فيه. والكالم الشعر وترك أيامه، أواخر يف نسك ثم نظري، الشعر علم يف لهما يكن ولم املعالم،
إىل خرج نسك وملا اًدا. حمَّ فاق لكنه الراوية، اد حمَّ وفاة بعد يقصدونه وكانوا أشعارهم، الكوفة أهل
أوثق الوقت ذلك يف عندنا كنت أنت له: فقالوا الناس، أشعار يف أدخلها التي األشعار فعرَّفهم الكوفة أهل

١٨٠ه/٧٩٦م. سنة مات الساعة. منك
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أصحابنا: وأنشد

َدم��ا ق��َط��َرت أرس��ل��تُ��ه��ا ل��و ��رِس ال��ضِّ ِل��ِذي ف��َرَددتُ��ه��ا َل��ج��َل��ج��تُ��ه��ا وق��اف��ي��ٍة

من عيلَّ أيَرس رضس نزُع كان ولُربَّما العرب، أشَعُر الناس عند أنا الفرزدق: وقال
شعر. بيت أقول أن
منيع: وأنشدنا

ص��ري��ُف ل��ُه��نَّ أن��ي��اٌب ��دِق ال��شِّ إل��ى ��ه��ا تَ��ض��مُّ ك��ال��خ��الِة ووه��ٌب ف��ج��ئ��ُت
ع��ن��ي��ُف ب��ال��ُخ��ص��وِم َخ��ص��ٍم ��ِة ب��ُح��جَّ واه��تَ��ض��م��تُ��ه خ��ال��ٍد َل��ح��يَ��ي ف��َق��ع��َق��ع��ُت

عن ربيعة أبي بن الحارث سئل قال: ُعمري، بن امللك عبد عن الثقفي، يعقوب أبو
العلم يف قاطع ِرضٍس من شئت ما له كان كم فقال: وجهه، هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل
يف والنجدة العشرية، يف والبَسطة ورسوله، هللا إىل والهجرة نة، السُّ يف والفقه هللا، بكتاب

اآلَخر: قال للماعون. والبذل الحرب،

يُ��ِق��ي��ُم��ه��ا م��ن ل��ه��ا أبْ��ِغ��ي ُم��ل��ج��َل��ج��ًة ��ت��ي ُح��جَّ تُ��ل��ِف ول��م ��ا َف��هٍّ تُ��ل��ِف��ن��ي ول��م
أِض��ي��ُم��ه��ا وَط��وًرا َط��وًرا أُراِوُغ��ه��ا وتَ��ل��تَ��وي ق��ض��ي��بً��ا أُزِج��ي��ه��ا ِب��تُّ وال

الُعكيل: الرُّديني أبو وأنشدني

ق��ي��لُ��ه��ا ��َل َع��ضَّ ��ي��ُد ال��صِّ ال��ُخ��ط��ب��اءُ إذا ق��ولُ��ه ال��ح��قِّ َم��ف��ِرَق يَ��ع��لُ��و ك��ان ف��تً��ى

الهيثم:19 بن عيل تشاُدق يف الُخزيمي18 وقال

ب��ق��اق��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��دُّن��ي��ا م��ألَت ق��د ُس��م��اق��ا ي��ا َه��ي��ث��ٍم ب��َن ع��ل��يَّ ي��ا
ط��اق��ا ب��َل��ح��يَ��ي��َك تَ��غ��ِل��ٍب ع��ل��ى ـ��ِرْب تَ��ْض��ـ وال يَ��س��ُك��ن��اِن َل��ح��يَ��ي��َك خ��لِّ
أش��داق��ا ك��لِّ��ه��م ل��ل��ن��اِس أنَّ واع��َل��ْم ت��ك��لَّ��م��َت إذا تَ��ش��اَدْق ال

الناعم خزيم ابن موىل وهو فارس، من أصله يعقوب، أبا ويُكنى حسان، بن إسحاق هو الخزيمي: 18
زياد بن منصور بن بمحمد ُمتصًال وكان املعاني. جيِّد الديباج، حسن شاعًرا كان عوف. بن ُمرة بني من
منصور آلل مراثيك يعقوب، أبا يا له: فقيل موته بعد رثاه ثم ِجياد، مدائح فيه وله الربامكة، كاتب
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والقلم. اللسان بليغ جواًدا، الهيثم بن عيل وكان
إذا حتى أكًال، الناس يأكلون رجال كثالثة رأيت ما الخزيمي: يعقوب أبو يل قال
هشام كان النار. عند الرَّصاص أو املاء، يف امِللح يذوب كما ذابوا رجال ثالثة رأوا
يذوب كما ذاب عدي بن الهيثم رأى فإذا عيَّابة؛ للمثالب وراوية ابة، نسَّ مة عالَّ الكلبي بن
ويستويل وتقعري، تفقيع صاحب ِمفقعانيٍّا عدي بن الهيثم وكان النار. عند الرصاص
كما ذاب الضبِّي موىس رأى فإذا بخطيب؛ وال بشاعر يحفل ال املجلس، أهل كالم عىل
ويف الحكاية، ويف الرواية يف الناس أحد املغنِّي علََّويه وكان النار. عند الرصاص يذوب
كما ذاب ُمخارًقا رأى فإذا الُخلق؛ وُحسن اإلطراب ويف الرضب، وجودة الغناء صنعة

النار. عند الرصاص يذوب
ُعروة كان ُعبيدة: أبو قال الصوت. وبُْعد التشديق ذكر إىل القول بنا رجع ثم
ال؛ الرحَّ ُعروة له يُقال وكان إليهم، اًال ورحَّ للملوك رديًفا ُكالب بن جعفر بن ُعتبة بن
قال الصبح، مع واردات إىل انتهى فلما عامر، بني يريد الَجون، ابن مع أقبل يوم فكان
بقومي فأهتف يل فأْذَن إيَّاك؛ ونصيحتي لك، صحبتي طول عرفت قد إنك عروة: له

وبينهما الوفاء، عىل نعمل اآلن ونحن الرجاء، عىل نعمل كنَّا فقال: وأجود! مدائحك من أحسن زياد بن
فقال: َعِمي قد وكان بعيد. بَوٌن

ق��ري��ُب ب��ع��ٍض م��ن ال��ب��ع��َض ف��إنَّ ب��ع��ًض��ا ف��ابْ��ِك ب��ع��ُض��ك م��اَت م��ا إذا
ط��ب��ي��ُب ل��ه��ا اإلل��ِه غ��ي��ُر وه��ل َع��يْ��ن��ي ِش��ف��اءَ ال��ط��ب��ي��ُب يُ��م��نِّ��ي��ن��ي

جيِّد: كالٌم وهو والصيانة، الَغرية معنى يف وقال

ِح��ي��ْن ك��لِّ ف��ي ال��َغ��ي��رَة وأق��بَ��َح وق��ِت��ه��ا ف��ي ال��َغ��ي��رَة أح��َس��َن م��ا
ال��ظُّ��ن��وْن ل��َري��ِب ف��ي��ه��ا ُم��ن��اِص��بً��ا ِع��رَس��ه م��تَّ��ِه��ًم��ا يَ��َزْل ل��م َم��ن
ل��ل��ُع��ي��وْن يُ��ب��ِرَزه��ا أْن يَ��خ��اُف ب��ال��ذي يُ��غ��ِريَ��ه��ا أْن أوَش��َك
وِدي��ْن ص��ح��ي��ٍح ِع��رٍض إل��ى ِم��ن��َك َوض��ُع��ه��ا تَ��ح��ص��ي��ِن��ه��ا م��ن َح��س��بُ��َك
ال��ق��ري��ْن ح��ب��َل ال��َم��ق��روُن ف��يَ��ت��بَ��َع ِري��ب��ٍة ع��ل��ى ِم��ن��َك تَ��طَّ��ل��ْع ال

صاحب مفوًَّها، وخطيبًا فاضًال أديبًا وكان بجونقا، يُعَرف كان األنباري، الكاتب الهيثم بن عيل 19

املأمون وكان الخلفاء، من وغريه املأمون ديوان يف كتب اللغة. لعويص االستعمال كثري وتقعري، تشاُدق
حاًرضا. كان إذا كالمه يف ظ يتحفَّ
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شيوخنا فسمعنا قال: مرَّات. ثالث صاحباه!» «يا فنادى: فقام وثالثًا. نعم، قال: هتفًة.
يأتي أين من ينظرون الرَّبايا20 وعَسبوا للحرب، فتلبَّبوا عب، الشِّ أهل أسمع أنه يزعمون
صوت جميًعا الناس لسمع وأصواتهم ُرومية أهل ة ضجَّ لوال الروم: وتقول قالوا: القوم.

املغرب. يف الُقرص وجوب
الخطيَب يعرتض أن قوته، وضعف مخرجه وِضيق الصوت دقة من عندهم وأعيَُب
صعصعة تكلََّم ُعيينة: بن سفيان قال الحسن، أبو قال والعَرق. والرِّعدة واالرتعاش، البُهُر
باملاء. احة نضَّ الجياد إن صعصعة: فقال القول؟ بهَرك معاوية: قال فعرق، معاوية عند
الكثرة. يف هو وكذلك عيبًا. ذلك كان ا، هشٍّ وكان العرق، رسيع كان إذا والَفرس

أيًضا. عيب وذلك كاٍب. َفرٌس وهو كبا، قد قيل: قليًال وكان ذلك أبطأ وإذا
قوله: بذلك شبيه يف الُعكيل ِمسمار ألبي األعرابي ابن وأنشدني

ال��ِح��َل��ْق ت��ل��ك وف��ي إم��الٍك َح��ف��ِل ف��ي ن��َط��ْق إذا ع��ام��ٍر َدرُّ ل��ل��ه
ال��َوَرْق ف��ي ��ا وم��مَّ ال��ن��اِس ُخ��ط��ِب م��ن ��َدْق ب��ال��شَّ يُ��ع��َرف��ون ك��ق��وٍم ل��ي��س
ب��ال��َع��َرْق ال��ذَّف��ارى ��اِح ن��ضَّ ك��لِّ م��ن ال��َخ��َل��ْق ت��ل��ف��ي��َق ال��ق��وَل ��ق��ون يُ��ل��فِّ

ب��ال��َح��َدْق ال��ُخ��ط��ب��اءُ َرَم��ت��ه إذا

وإنما قفاه. يف اللحمتان وهما للبعري: والذفريان الخطيب، بدن يعني هنا، والذفارى
يعرض مما أكثر الحَرص من فيها للخطيب يَعِرض أنه يذكرون ألنهم اإلمالك خطب ذكر
كما كالٌم دني يتصعَّ ما عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر قال ولذلك املنرب؛ لصاحب

الُعماني: وقال النكاح. خطبة دني تتصعَّ

ه��يَّ��اِب وال ِب��َل��ْج��الٍج وال ِب��ك��اِب وال ه��شٌّ ذَِف��ٌر ال

الذي والكابي: العرق. الكثري والذفر: عيب. وذلك رسيًعا، بَعَرقه يجود الذي الهش:
إذا حالني بني حاًال الُعماني له فجعل يوري. يكاد ال الذي الكابي كالزند يعرق، يكاد ال

املقامات. لتلك ُمعاود الجأش، رابط أنه وخرب خطب،
أرمى. اللُّب ذي عىل وهي صعداء، للُخطبة إن خطيبًا: وكان زيد، بن الُكميت وقال

والرُّقباء. الديدبانات أكثروا الربايا: عسبوا 20
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الُكميت أَر ولم وأربى. املائة عىل أرمى قد فالن يُقال: سواء. وأربى أرمى وقولهم
الجاهل الُغمر الخطبة عىل يجرتئ وإنما ته، خاصَّ إىل تخلَّص وال املعنى هذا عن أفصح
عن تنفي فالثقة واقتداره؛ بغزارته الواثق الحاذق املطبوع أو يشء، يَثنيه ال الذي املايض

والعرق. والبهر واالنقطاع والنحنحة، اللجلجة يورث خاطر كل قلبه
لوال اإلمارة، اليشء ِنعَم فيه: كانت لُكنٍة عىل خطيبًا، وكان زياد بن هللا ُعبيد قال
أمري يا يب الشَّ عليك َعِجل مروان: بن امللك لعبد وقيل للخطب. والتشدُّق الُربد، قعقعة
أو مرًة جمعة كل يف الناس عىل عقيل أعرض وأنا عيلَّ يعجل ال وكيف قال: املؤمنني.

مرتنَي؟
الكالبيني: بعض قال األمور. من يعرض ما وبعض الجمعة خطبة يعني

ُم��خ��ت��اال تَ��ُق��ولُ��ه ال��ك��الِم َخ��ِط��َل ت��ُك��ْن ف��ال ال��رج��اِل ع��ل��ى خ��َط��ب��َت وإذا
خ��ب��اال يَ��ك��وُن م��ا ال��ت��ك��لُّ��ِم وم��ن إب��ان��ًة ��ك��وِت ال��سُّ م��ن ب��أنَّ واع��َل��ْم

الخطيب، كوني السَّ َمخرمة بن جبَلة بن بإبراهيم مرَّ حني امُلعتِمر21 بن ِبْرش كالم
ليكون أو ليستفيد وقف إنما أنه إبراهيم فظنَّ ِبرش، فوقف الخطابة، ِفتيانهم يعلِّم وهو

كشًحا. عنه واطُووا صفًحا، قال عما ارضبوا برش: فقال النظَّارة، من رجًال

ومن املعتزلة، علماء أفاضل ومن الكالم، أهل وجوه من كان سهل، أبا يُكنى املعتمر: بن برش 21

ولع له وكان بَرص. به وكان ُمستجيبيه. من بغداد معتزلة جميع وكان وأبِْينائه، الدهر بُلغاء أكابر
يكون َألن قوله: فيه قاله ما وأظرف أبلغ ومن بالنفاق. ورميه فيه الوقوع كثري ف، العالَّ الُهذيل بأبي
من يكون وَألن يعلم؛ ال الناس عند وهو يعلم أن من إليه أَحبُّ يعلم، الناس عند وهو يعلم ال الهذيل أبو
وَألن السفلة؛ من الناس عند وهو العلية من يكون أن من إليه أَحبُّ الِعلية، من الناس عند وهو السفلة
أشدُّ بالنفاق وهو املنظر. سخيف امَلخرب نبيل يكون أن من إليه أَحبُّ امَلخرب، سخيف املنظر نبيل يكون

مدفوع. حقٍّ من إليه أَحبُّ مقبول ولباطٌل باإلخالص، منه ُعجبًا
عنه أخذتها ومسائل آراء لها «البرشية»، لها يُقال إليه تُنسب املعتزلة ِفَرق من ِفرقة رأس وهو
إنه الجاحظ قال املقاالت. أصحاب عىل فيها يحتجُّ كثرية أشعاٌر ولبرش الِفرق. سائر عن بها وانفردت
أبان من وأقدر أكثر ذلك يف كان وإنه ِبرش، عليه َقوَي مما واملزدَوج س املخمَّ عىل أقوى أحًدا يَر لم

ِشعره: ومن الالحقي.

ع��اِل��ْم ف��أن��َت تَ��ق��وُل وم��ا ُل أُق��و م��ا تَ��ع��َل��ُم ك��ن��َت إْن
الِزْم ال��ِع��ل��ِم أله��ِل ف��ُك��ْن َك وذا ذا تَ��ج��َه��ُل ك��ن��َت أو
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الكالم: ذلك أول وكان وتنميقه، تحبريه من صحيفة إليهم دفع ثم

تلك قليل فإن إياك؛ وإجابتها بالك، وفراغ نشاطك، ساعة نفسك من «خذ
الصدور، يف وأحىل األسماع، يف وأحسن حسبًا، وأرشف جوهًرا، أكرم الساعة
ومعنًى رشيف لفٍظ من وُغرَّة، عني لكل وأجلب الخطأ، فاحش من وأسلم
واملطاولة بالكد األطول يومك يُعطيك مما عليك أجدى ذلك أن واعلم بديع.
مقبوًال يكون أن يُخطئك لم أخطأك ومهما واملعاودة، وبالتكلف واملجاهدة،
َمعدنه. من ونجم ينبوعه، من خرج وكما سهًال، اللسان عىل وخفيًفا قصًدا،
يستهلك الذي هو والتعقيد التعقيد، إىل يُسِلمك ر التوعُّ فإن ر؛ والتوعُّ وإياك
فإن كريًما؛ لفًظا له فْليَلتمس كريًما معنًى أراد ومن ألفاظك. ويشني معانيك،
يُفسدهما عما تصونهما أن حقهما ومن الرشيف، اللفُظ الرشيف املعنى حق
تلتمس أن قبل منك حاًال أسوأ تكون أن إىل أجله من تعود وعما نهما، ويهجِّ
منازل؛ ثالث يف وُكن حقهما. وقضاء بمالبستهما نفسك وترتهن إظهارهما،
معناك ويكون سهًال، وفخًما عذبًا، رشيًقا لفظك يكون أن الثالث أوىل فإن
قصدت، للخاصة كنت إن الخاصة عند إما معروًفا، وقريبًا مكشوًفا، ظاهًرا
من يكون بأن يُرشف ليس واملعنى أردت. للعامة كنت إن العامة عند وإما
مدار وإنما العامة، معاني من يكون بأن يتَّضع ليس وكذلك الخاصة، معاني
مقام لكل يجب وما الحال، موافقة مع املنفعة، وإحراز الصواب عىل الرشف
بيان من تبلُغ أن أمكنك فإن ؛ والخايصِّ ي العامِّ اللفظ وكذلك املقال، من
تُفهم أن عىل نفسك، عىل واقتدارك مداخلك، ولطف قلمك، وبالغة لسانك،
الدهماء، عن تلطف ال التي الواسطة األلفاظ وتكسَوها الخاصة، معانَي العامة

التام.» البليغ فأنت األْكفاء؛ عن تجفو وال

الِفتيان. هؤالء من هذا إىل أحَوج أنا يل: قال إبراهيم عىل ُقرئت فلما ِبرش: قال

ف��ظ��اِل��ْم ري��اس��تَ��ه��م ِزُع��ه��م يُ��ن��ا َم��ن ال��رِّي��اس��ِة أه��ُل
ح��اِل��ْم ق��اَس��وه ال��ذي ِم��ن ـ��َت وأنْ��ـ ُع��ي��ونُ��ه��ُم َس��ِه��رْت
ُم��خ��اِص��ْم ل��ه��ا أن��ت ب��ال��ج��ه��ِل ري��اس��ًة تَ��ط��لُ��بَ��نَّ ال
ال��دَّع��ائ��ْم ُم��ض��ط��ِرَب ال��دِّي��َن ـ��َت رأيْ��ـ َم��ق��اُم��ه��ُم ل��وال
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قد فإنهم الُكتاب؛ من البالغة يف طريقًة أمثَل قطُّ قوًما أَر فلم أنا أما عثمان: أبو قال
أذُكر سمعتموني وإذا سوقيٍّا. ساقًطا وال وحشيٍّا، ًرا متوعِّ يُكن لم ما األلفاظ من التمسوا
األكراد أيًضا أعني ولست والباعة، ناع والصُّ والِحشوة حني الفالَّ أعني لست فإني العوام
ومثل والطيلسان، اليرب مثل األمم من أعني ولست البحار، يف الجزائر وسكان الجبال، يف
أربع؛ الناس جميع من املذكورون األمم وإنما الزنج، وأمثال الزِّنج ومثل وجيالن، موقان
ِملَّتنا أهل من العوام وأما الهمج. وأشباه همج والباقون والروم، والهند، وفارس، العرب،
يبلغوا ولم األمم تلك فوق وأخالقها عقولها التي فالطبقة وأخالقنا، وأدبنا ولُغتنا ودعوتنا

أيًضا. الطبقات يف تتفاضل الخاصة أن عىل منا، الخاصة منزلة
قال األقسام. من ذكر ما وإىل امُلعتِمر، بن ِبرش كالم بقية إىل القول بنا رجع ثم

ِبرش:

نظرك أول عند لك تَسنَح وال تعرتيك، وال تُواتيك ال األوىل املنزلة كانت «فإن
حقها وإىل قرارها، إىل تَِرص ولم موقعها، تقع لم اللفظة وتجد تكلُّفك، أول ويف
تصل ولم ِنصابها، ويف مركزها يف تحلَّ لم والقافية لها، املقسومة أماكنها من
اغتصاب عىل تُكِرهها فال موضعها؛ من نافرًة مكانها، يف قِلقًة وكانت بشكلها،
املوزون، الشعر َقْرض تتعاَط لم إذا فإنك أوطانها؛ غري يف والنزول األماكن
تكلَّفتَها أنت وإن أحد؛ ذلك برتك يُِعبك لم املنثور، الكالم اختيار تتكلف ولم
عابَك لك، ما أو عليك بما بصريًا لسانك، ُمحِكًما وال مطبوًعا، حاذًقا تُكن ولم
تتكلَّف بأن ابتُليَت فإن فوقك؛ أنه دونك هو من ورأى منه، عيبًا أقل أنت من
عليك وتعىصَّ وهلة، أول يف الطباع لك تسمح ولم الصنعة، وتتعاطى القول،
ليلك، سواد أو يومك بياض وَدعه تضجر، وال تعجل فال الفكرة، إجالة بعد
كانت إن وامُلواتاة، اإلجابة تَعِدم ال فإنك بالك؛ وفراغ نشاطك عند وعاِوْده
من ذلك بعد عليك تمنَّع فإن ِعرق؛ عىل الصناعة من جريت أو طبيعة، هناك
من تتحول أن الثالثة فاملنزلة إهمال، طول غري ومن عَرض، ُشغٍل حادِث غرِي
ولم تشتِهه لم فإنك عليك؛ ها وأخفِّ إليك، الصناعات أشهى إىل الصناعة هذه
كانت وإن يُشاكله، ما إىل إال يحنُّ ال واليشء نَسب، وبينكما إال إليه تُنازع
وال الرغبة، مع بمكنونها تجود ال النفوس ألن طبقات؛ يف تكون قد املشاكلة
هذا.» فهكذا والشهوة، املحبة مع به تجود كما الرهبة، مع بمخزونها تسمح
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امُلستِمعني أقدار وبني بينها ويُوازن املعاني، أقدار يعرف أن للُمتكلم ينبغي وقال:
حتى مقاًما، ذلك من حالة ولكل كالًما، ذلك من طبقة لكل فيجعل الحاالت، أقدار وبني
وأقدار املقامات، أقدار عىل املعاني أقدار ويقسم املعاني، أقدار عىل الكالم أقدار يقسم
أنه كما امُلتكلمني، ألفاظ تجنَّب ُمتكلًما الخطيب كان فإن الحاالت؛ تلك أقدار عىل امُلستِمعني
ألفاظ به األلفاظ أوىل كان سائًال، أو ُمجيبًا أو واصًفا الكالم، صناعة من يشء عن عربَّ إن
أشغف؛ وبها أحنَّ وإليها أميل، األلفاظ تلك وإىل أفهم، العبارات لتلك كانوا إذ امُلتكلمني؛
البُلغاء، من كثري من وأبلغ الُخطباء، أكثر فوق كانوا النظَّارين ورؤساء امُلتكلمني كبار وألن
وهم األسماء، تلك العرب كالم من لها وا اشتقُّ وهم املعاني، لتلك األلفاظ تلك وا تخريَّ وهم
خلف، لكل سلًفا ذلك يف فصاروا اسم، العرب لغة يف له يُكن لم ما تسمية عىل اصطلحوا
البُطالن بني وفرَّقوا وليس. وأيس، والجوهر، العَرض، قالوا: ولذلك تابع؛ لكل وقدوة
ألوزان أحمد بن الخليل وضع وكما ذلك. وأشباه واملاهية والُهويَّة الهذيَّة وذكروا والتاليش،
وتلك األلقاب، بتلك األعاريض تلك تتعارف العرب تُكن لم ألقابًا األرجاز وِقصار القصيد
وكما ذلك، وأشباه والكامل والوافر واملديد والبسيط الطويل ذكر كما األسماء، بتلك األوزان
واإلقواء ناد السِّ أشعارها يف العرب ذكرت وقد والزِّحاف. والَخرم واألسباب األوتاد ذكر
حروف وذكروا والُخطب، والسجع والرَّجز القصيد يف وقالوا اإليطاء. أسمع ولم واإلكفاء،
شعره: مدح حني الطهوي جندل قال وقد ِمرصاع. وهذا بيت، هذا وقالوا: والقوايف. الرَّوي

أُس��اِن��ِد ول��م ف��ي��ه��نَّ أْق��ِو ل��م

ة: الرُّمَّ ذو وقال

وال��ُم��ح��اال ال��ُم��س��انَ��َد أُج��اِن��بُ��ه َغ��ري��ٍب ل��ه أِرق��ُت ق��د وِش��ع��ٍر

الُعكيل: ِحزاٍم أبو وقال
ال��َم��ْرب��أْة22 ف��ي ال��رَّب��ي��ِئ��ي��َن ُج��ذوَل ل��تَ��ق��وي��ِم��ه��ا نَ��َص��بْ��ن��ا بُ��ي��وتً��ا
ال��َم��ك��ف��أْة23 وال ��ن��اِد ال��سِّ ب��َغ��ي��ِر َس��ْج��ح��ٌة َل��ه��ا اْل��َه��ا ع��ل��ى بُ��ي��وتً��ا

املرقب. يف املربأة: يف امُلراقبني. استطالع الربيئني: جذول 22

القافية. عيوب من واإلكفاء: السناد يماثل. سجحة: 23
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يضعوا لم لو ألنهم ذلك؛ أشبه وما والظرف الحال فذَكروا النحويون، ى سمَّ وكما
والنحو. الَعروض ِعلم البلديِّني وأبناء القرويِّني تعريف يستطيعوا لم العالمات هذه

للتفاهم. عالمات وجعلوها أسماءً اجتلبوا فقد الحساب؛ أصحاب وكذلك
ِمنرب عىل أو السماَطني، يوم أو العيد، بُخطبة يقوم أن بالخطيب وقبيح قالوا:
العشائر، بني إصالح يف إما وحفل، جمع يوم يف أو الخالفة، دار ُسدة يف أو جماعة،
َمن بعض قال كما فيقول والسخائم، الضغائن تلك واستالل القبائل، دماء واحتمال
الخلق أنشأ أن بعد وجل عز هللا إن ثم املكان: رفيع الشأن ضخم ِمنٍرب عىل خطب
لكان بالتاليش يلفظ أن إىل افتقر امُلتكلم أن ولوال فتالَشوا. الشاهم لهم، ومكَّن وسوَّاهم
وأخرجه ُخطبته: يف فقال الخالفة، دار وسط يف آَخر وَخطب يده. فوق يؤخذ أن ينبغي
فريق هذا له: خطبة يف أخرى مرًة وقال األيسيَّة.24 باب يف فأدخله الليسيَّة، باب من هللا
عىل غامره ودلَّ غامره، عىل ساتره فدلَّ أخرى: مرًة وقال والدَّفاع. والضار السارِّ بني ما
امُلتكلمني، من وإبراهيم هذا غيًظا. ويتَّقد ِشقًقا، يطري ندي السِّ بن إبراهيم فكاد منحلَّه.

امُلتكلمني. من يكن لم والخطيب
املعاني. اتساع عن األسماء عجزت حني الكالم صناعة يف األلفاظ هذه جازت وإنَّما
جهة عىل قالوه ما كل ويف نُواس، أبي شعر مثل يف امُلتكلمني ألفاظ أيًضا تَحُسن وقد

نُواس: أبي كقول والتملُّح، التظرُّف

ال��ُم��ت��ج��رَّْد25 ُق��وه��يَّ��ِة ُم��ورَّْد خ��دٍّ وذاِت
تَ��ن��َف��ْد ل��ي��َس َم��ح��اس��نً��ا ِم��ن��ه��ا ال��ع��ي��ُن ��َل ت��أمَّ
«يَ��ت��ولَّ��ْد» وب��ع��ُض��ه��ا «ت��ن��اه��ى» ق��د ف��ب��ع��ُض��ه��ا
ْد ُم��ردَّ ُم��ع��اٌد م��ن��ه��ا ُع��ض��ٍو ك��لِّ ف��ي وال��ُح��س��ُن

وكقوله:

ح��الَّ تَ��ذكَّ��رَت ه��الَّ م��نِّ��ي ال��َق��ل��ِب ع��اِق��َد ي��ا

امُلتكلمني. اصطالح من وذلك اإلثبات. واأليسية: النفي. الليسية: 24
وهذه قوهستان. إىل املنسوبة القوهية املقانع تُشبه تكاد حتى ته، بضَّ الجسم بيضاء املتجرد: قوهية 25

الديوان. يف عما خالف بعض وفيها جنان، وصف يف األبيات
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أَق��الَّ ال��ق��ل��ي��ِل م��ن ق��ل��ي��ًال م��نِّ��ي ت��َرك��َت
ال ِم��ن: ال��ل��ف��ِظ ف��ي أق��لُّ يَ��ت��ج��زَّا» «ال يَ��ك��اُد

الُعماني26 كقول الفارسية، كالم من شيئًا شعره يف يُدِخل بأن األعرابي يتملَّح وقد
فيها: مدحه التي قصيدته يف للرشيد

��رِد ب��ال��سَّ ُم��ح��َك��م��ٍة َزْغ��ف��ٍة ف��ي ُم��س��َرنْ��ِد بَ��ط��ٍل ِم��ن يَ��ل��َق��ُه َم��ن
و«ال��َك��رِد» رأِس��ه ب��ي��َن يَ��ُج��وُل

أيًضا: فيه ويقول العنق. يعني

ال��َورِد ال��ِه��َزب��ِر ك��فِّ ف��ي وص��اَر األُْس��ِد ِغ��ي��اِض ب��ي��َن َه��وى ��ا ل��مَّ
َس��رِد» «آَب ال��دَّه��َر يَ��ذُوُق آل��ى

اآلَخر: وكقول

ُق��ْف��ُد ِع��َج��ٌر ل��ه��ا ك��وب��ات» و«ك��اف��ر وال��َق��ن��ا األِس��نَّ��ِة َوق��ُع وَولَّ��َه��ن��ي
«وال��َم��ْرُد» أن��ا وم��ا «َم��ْرًدا» يَ��ُس��وُم��ونَ��ن��ي ك��الُم��ه��م َك��الم��ي م��ا رج��اٍل ب��أي��دي

الشعر يكون أن أيًضا ويجوز وغريه. الكندي الُعذافر شعر يف موجود هذا وِمثل
غ:27 مفرِّ بن ربيعة بن يزيد قال كما كريمة، أبي بن وأسود الحروشاذ، شعر مثل

اْس��ْت َزب��ي��َب ُع��ص��اراِت اْس��ْت نَ��ب��ي��ذَ اس��ت آَب
اْس��ْت ُروس��ب��ي��د ُس��م��يَّ��ُة

هو ال ُعمان يَر لم إنه قيل برصي. شاعٌر الفقيمي. الدارمي الحنظيل ذؤيب بن محمد هو الُعماني: 26
العباسية، الدولة شعراء ُمتوسطي من راجًزا شاعًرا وكان لونه. لُصْفرة «العماني» ب لُقِّ وإنما أبوه، وال
داهيًا لطيًفا كان ولكنه حفصة، أبي بن ومروان ومسلم أشجع أمثال ُمعارصيه طبقة من يكن ولم

جليًال. ماًال ذلك من فأفاد له، ويهشُّ يستظرفه الرشيد وكان مقبوًال،
ويف معاوية بن يزيد هجاء يف كثرية أشعاٌر له غِزًال، ُمجيًدا شاعًرا كان الِحمريي: مفرغ بن يزيد 27

وهجاه ذم، أقبح ه فذمَّ بحروبه، عباد عنه واشتغل ُخراسان، ويل ملا زياد بن عبَّاد َصِحب ألنه زياد؛ آل
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كريمة: أبي بن أسود وقال

َس��بْ��ِت ي��وِم ف��ي بُ��ك��رًة ثَ��وب��ي ال��ُغ��رَّاُم َل��ِزَم
ب��َم��ْس��ِت َزن��ك��يٍّ َم��يْ��َل َع��ل��ي��ه��م ف��تَ��م��ايَ��ل��ُت
ب��اِي��َخ��س��ِت ُع��ق��اًرا أو ِص��رًف��ا اذيَّ ال��دَّ ح��س��ا ق��د
ُك��ف��ِت َخ��ِر آْن وي��َح��ك��م زي��اد ذو ُك��ْف��تَ��م ث��م
ب��َح��ف��ِت َص��ن��ع��اءَ أه��ُل دبَ��َغ��ت��ه ِج��ل��دي إنَّ
ي��ذن��َم��ْس��ِت ُك��ور آْن ِع��ن��دي َع��م��رَة وأب��و
ب��ن��ه��ش��ِت ع��م��د أي��ا م��ك��ن��اد أن��در ج��ال��س

يكون أن ينبغي ال فكذلك سوقيٍّا، ساقًطا عاميٍّا اللفظ يكون أن ينبغي ال وكما
الوحيش يفهمه الكالم من الوحيشَّ فإن أعرابيٍّا؛ بدويٍّا امُلتكلم يكون أن إال وحشيٍّا، غريبًا

السوقي. رطانَة السوقيُّ يفهم كما الناس، من
الجزُل، الكالم فمن طبقات؛ يف أنُفسهم الناس أن كما طبقات، يف الناس وكالم
وبكلٍّ عربي، وكله والثقيل، والخفيف، والسميح، والقبيح، والحسن، واملليح، والسخيُف،
وال تفاُضل، كالمهم يف يكن لم أنه زاعٌم زعم فإن وتعايبوا. تمادحوا قد وبكلٍّ تكلَّموا، قد
وامُلسَهب، والَخِطل، وامُلفَحم، والَحِرص، والبَِكي، الَعِيي، ذكروا فِلَم تفاُوت، ذلك يف بينهم
والهذر، الُهجر، ذَكروا ولَم از؟ والهمَّ وامِلكثار، والثَّرثار، وامِلهماز، وامُلتفيِهق، وامُلتشدق،
وقالوا: خطبته. يف يتلهيَع وفالٌن وتَلهاعة، تَلقاعة رجٌل وقالوا: والتخليط؟ والهذيان،
األمور هذه أن ولوال خربه. يف ويُناقض كالمه، يف ويُحيل جوابه، يف يُخطئ فالٌن
بهذه اآلخر والبعض البعض ذلك ى سمَّ ملا بعض دون بعضهم يف تكون كانت قد

األسماء.
األسماع، يف ألذُّ وال آنَق، وال أنفع، وال أمتع، هو كالم األرض يف ليس إنه أقول وأنا
طول من للبيان، تقويًما أجود وال للِّسان، أفتق وال السليمة، بالعقول اتصاًال أشدُّ وال
عامة يف القوم أصاب وقد البُلغاء. والُعلماء الُعقالء، الُفصحاء األعراب حديث استماع

بن سعيد يف وله خطوب. زياد بن هللا ُعبيد أخيه ومع معه له وكان فحبسه، بلسانه وسلقه هجاء، أوجع
ِجياد. مدائح نكباته يف واَسوه ممن وغريه عثمان
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إىل يُحتاج وقد املعاني. لسخيف ُمشاكل األلفاظ سخيف أن أزعم أني إال وصفوا، ما
األلفاظ ومن الفخم، الجزل إمتاع من بأكثر أمتع وربما املواضع، بعض يف السخيف
الحارَّة النادرة من أطيب تكون قد ا جدٍّ الباردة النادرة أن كما املعاني، الكريمة الرشيفة
ال التي الفاترة النادرُة باألنفاس، ويأخذ القلوب، عىل يُخيم28 الذي الكرب وإنما ا، جدٍّ
الحار يف الشأن وإنما الوسط. والغناء الوسط، الشعر وكذلك باردة. هي وال حارَّة هي

ا. جدٍّ والبارد ا جدٍّ
وأبغض وسط، مغنٍّ من أثقُل َلفالٌن وهللا يقول: كاسب بن عبَّاد بن محمد وكان

وسط. ظريٍف من
مع إال تحكيَها وأن فإيَّاك األعراب، كالم من بنادرة هللا، حفظك سمعت، ومتى
كالم مخرج وأخرجتها إعرابها، يف تلحن بأن تها غريَّ إن فإنك ألفاظها؛ ومخارج إعرابها
بنادرة سمعت إذا وكذلك كبري. فضل وعليك الحكاية تلك من خرجت والبلديني، املولَّدين
أو اإلعراب، فيها تستعمل وأن فإيَّاك والطَّغام، الِحشوة ُمَلح من وُمْلحة العوام، نوادر من
بها، اإلمتاع يُفِسد ذلك فإن رسيٍّا؛ َمخرًجا فيك من لها تجعل أو حسنًا، لفًظا لها تتخري
لها. واستمالحهم إياها استطابتهم ويُذهب له، أُريدت الذي ومن صورتها من ويُخِرجها
والتمطيط، والتشديق والتقعيب، التقعري أصحاب لحُن اللحن أقبح أن اعلم ثم
وبقرب السابلة ُطُرق عىل النازلني األعاريب لحن ذلك من وأقبح والتفخيم، والَجهورة
يف واللحن جيِّدة، وعبارٌة حسنة، وألفاٌظ ذِلقة، ألسنٌة املدينة وألهل األسواق، مجامع

غالب. منهم النحو يف ينظر لم من وعىل فاٍش، هم عوامِّ
ومن امِلالح، الشوابِّ ومن النواهد، الكواعب ومن الظِّراف، الجواري من واللحن
الجارية تكن لم ما منهن ذلك الرجل استملح وربما أيرس. الغرائر، الخدور ذوات
إذا اللَّثْغاء يستملحون وكما البلد. سكان سجيَّة اللحن كان إذا ولكن تكلُّف، صاحبة
وربما االستمالح. ذلك تغريَّ واكتهلت أسنَّت فإذا مجدولة؛ ومقدودًة السن، حديثة كانت
وعجوًزا جزلة، كهلًة صارت فإذا ذلك؛ أشبه وما و«ُصبيَّة» «ُغليِّم» الجارية اسم كان
أقبح فما نساءً، وبناتها رجاًال، بنوها وصار الشحم، عليها وتراكم اللحم، وحملت َشهلة،
كنَّت ما وألمٍر أمسيت؟ كيف صبية، ويا أصبحت؟ كيف غليم، يا لها: يُقال أن حينئٍذ

هنا. ها أثبتناه كما السياق يقتضيه كما يخيم والصحيح تحتيم، مقام هذا وليس يحتم. نسخة: يف 28
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حتى نعم، حكيم. أم وذهبت عمرو، أم وقالت الفضل، أم فعلت فقالوا: البنات العرب
الُكنى. تلك يف التقدُّم إىل ذلك دعاهم

واألنباز». واأللقاب والُكنى «األسماء كتاب يف كله ذلك نا فرسَّ وقد
نسائه: بعض من اللحن استمالح يف أسماء بن مالك قال وقد

ُح��ْس��ن��ا؟ ال��ن��اِس أك��َم��ُل أن��ِت أم ـ��ُح��بِّ ل��ل��ـ ب��ص��ري ع��ل��ى م��نِّ��ي أُم��غ��طٍّ��ى
َوْزن��ا يُ��وَزُن ال��ن��اِع��ت��وَن يَ��ن��َع��ُت ��ا م��مَّ ه��و أَل��ذُّه وح��دي��ٍث
َل��ْح��ن��ا29 ك��اَن م��ا ال��ح��دي��ِث وأح��ل��ى نً��ا أح��ي��ا وتَ��ل��َح��ُن ص��ائ��ٌب َم��ن��ِط��ٌق

عيون إصابة وإىل القلوب، حبَّات إىل والتخلُّص والرِّفق، الِحذق يمدحون وهم
فالن، قرطس ويقولون: الجملة. يف الحق أصاب إذا الهدف، أصاب ويقولون: املعاني،
الُغرَّة، فأصاب رمى قالوا: فإن األول. من إصابًة أجود كان إذا الِقرطاس، وأصاب
املحز، يفلُّ فالن قولهم: ذلك ومن أحد. فوقه ليس الذي فهو القرطاس، عني وأصاب
عمر أتى حني جزء بن ُزرارة وقال النَُّقب. مواضع الِهناء ويضع امَلفِصل، ويُصيب

إليه: حاجته ورفع عنده، فتكلَّم عنه، هللا ريض الخطاب، بن

َط��ري��ُر ��ن��اِن ك��ال��سِّ إال ال��نَّ��اِس م��ن يَ��س��ت��ط��ي��ُع��ه وال ح��ف��ٍص أب��ا أت��ي��ُت
َص��ري��ُر ال��ُخ��ص��وِم دوِن م��ن ول��ل��ب��اِب ل��ق��ي��تُ��ه ��ا ل��مَّ ال��رح��م��ُن ��َق��ن��ي ف��وفَّ
ويَ��ج��وُر يَ��ه��ت��دي َم��ل��ًك��ا تُ��ن��اِزُع ُم��م��نَّ��ٍع ب��اٍب ع��ن��َد ُغ��ي��ارى ُق��روٌم
ُغ��روُر ال��ق��ائ��ل��ي��َن ك��الِم وب��ع��ُض ف��ؤاَده أص��اَب ق��وًال ل��ه ف��ق��ل��ُت

يف قرأت إني للجاحظ: قلت قال، أنه املنجم يحيى بن عيل عن بسنده األصبهاني الفرج أبو روى 29

مالك ببيتَي واستشهدت الكالم. يف اللحن النساء من يُستحسن وإنما والتبيني»: «البيان كتابك من فصل
يف لحنت حني اج الحجَّ مع خارجة بن أسماء ابنة هند بخرب سمعت أَما فقلت: كذلك. هو قال: أسماء. بن
بالكالم تلحن فطنٌة املرأة أن أراد أخاك إن لها: فقال أخيها، ببيتَي ت فاحتجَّ عليها، ذلك فعاب كالمها،
وجل: عز هللا قال كما بالتعريض، أرادت من وتُفهمه عنه وتُورَي معناه، لتسرت باملعنى الظاهر غري إىل

أحد؟ من يُستحسن ال والخطأ الكالم، من الخطأ يُِرد ولم اْلَقْوِل﴾، َلْحِن ِيف ﴿َوَلتَْعِرَفنَُّهْم
فقال: فأصِلْحه. له: فقلت تقدَّم. ما قلت مَلا أوًال الخرب هذا إيلَّ سقط لو قال: ثم ساعًة الجاحظ فوجم

اآلفاق؟ يف الُكتاب به سار وقد اآلن
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يقول: حيث ان حسَّ بن الرحمن عبد يقول ذلك شبيه ويف

تَ��ذه��ُب أي��ن م��ع��روف��ٌة وأل��ِس��ن��ٌة ال��َخ��ن��ا م��ن ال��ُج��ل��وِد ��اءُ أِص��حَّ رج��اٌل

األشعري: بردة أبي بن بالل مديح يف ة الرُّمَّ ذو يقول وعينه، اليشء فص إصابة ويف

��م��اال ال��شَّ ع��اَرَض��ِت ال��نَّ��ك��ب��اءُ إذا ي��م��اٍن ف��تً��ى َخ��ي��ِر ع��ن��َد تُ��ن��اخ��ي
َف��َع��اال َك��ُرم��وا وإْن وأك��َرِم��ه��م ب��ي��ٍت أه��ِل م��آِث��َر وَخ��ي��ِره��ُم
ع��اال ��بُ��ه��اِت ال��شُّ ف��ي األم��ُر م��ا إذا َع��ق��ٍل َغ��وِر م��س��اف��َة وأب��َع��ِده��م
وال��ِم��ح��اال30 ��غ��ازَب ال��شَّ ل��ه أَع��دَّ ف��ُك��لٌّ أق��واٍم ب��ي��َن ول��بَّ��َس
ح��اال31 ال��ق��وِم ح��اِل ل��ك��لِّ أَع��دَّ ِك��ظ��اٌظ ل��ه أَل��دُّ وك��لُّ��ه��ُم
ان��ف��ص��اال ف��ان��ف��ص��َل ال��ح��قِّ ُف��ص��وَص م��ن��ه��ا ف��أَص��ب��َت ب��ِح��ك��م��ٍة ف��َص��ل��َت

الشاعر: فقال حنيفة،32 أبا يعيب املدني، رششري وهو الرأي، سعيد أبو وكان

َش��رِش��ي��ِر أص��ح��اُب وال ال��س��ؤاِل ع��ن��َد يُ��ح��ِس��نُ��ه��ا َش��رِش��ي��ُر ال َم��س��ائ��ُل ِع��ن��دي
ال��دُّوِر ك��وف��يَّ��ُة ح��ن��ي��ف��يَّ��ٌة إالَّ تَ��ع��َل��ُم��ه ال��ح��قِّ ُف��ص��وَص يُ��ص��ي��ُب وال

ُقطنة: بن ثابت قول اليسرية، باأللفاظ املعاني وبلوغ اإليجاز، يف قالوا ومما

يُ��ب��ِل��ي��ن��ي ك��اَد ق��د نَ��َص��ٍب وف��ي َص��دري ب��ه يَ��ج��ي��ُش ه��مٍّ ف��ي بَ��ع��َدك ِزل��ُت م��ا
ُدون��ي ب��ه��ا يُ��ْص��َل��وا ل��م ال��َم��وِت َغ��م��رِة ف��ي َش��ِه��دتُ��ه��ُم ل��و َق��تْ��ل��ى تَ��ذكَّ��رُت إنِّ��ي
يَ��ك��ِف��ي��ن��ي33 م��ن��ه ق��ل��ي��ٌل ال��ك��الِم م��ن ب��ه يَ��ه��ِض��ب��وَن ف��ي��م��ا ال��ق��وَل أُك��ِث��ُر ال

رجله امُلصارع يعقل أن وهي امُلصارعني، حركات من حركة وهي الشغزبية، املصارع الشغازب: 30
االحتيال. واملحال: فيرصعه. خصمه برجل

الحرب. يف وِمراس تجاِرب صاحب أي كظاظ: له 31
سنة تُويف يُعرَّف. أن من أشهر وهو املذهب، صاحب النُّعمان حنيفة أبو األعظم اإلمام هو حنيفة: أبو 32

١٥٠ه/٧٦٧م.
ا. سحٍّ بالكالم ون يسحُّ يهضبون: 33
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ويُشتفى بأواله، يُكتفى كالٌم هذا فقال: رجل كالم ومدح طيِّئ من رجل وقال
رجل: كالم يصف بكر، بن سعد من عدي، السَّ َوجرة أبو وقال بأُخراه.

ُم��ِص��ي��ُب ال��نِّ��ض��اُل ط��اَل إذا ثَ��ب��ٌت وك��ث��ي��ُره ك��الِم��ه ق��ل��ي��ُل يَ��ْك��ف��ي

قوس: صفة يف الُعكيل قول أشعارهم يف امُلوَجز كالمهم ومن

َج��زوُع ص��اب��رٌة ُم��وثَ��ق��ٌة َم��نُ��وُع ُم��ع��ِط��ي��ٌة ��ه ك��فِّ ف��ي

نجا. وما جوفه من نجا حتى فقال: حماًرا، أصاب راٍم سهم ووصف اآلَخر، وقال
ذئبًا: يصف وهو اآلَخر وقال

ون��اُرُه َش��ْف��رتُ��ه ِش��دِق��ه ف��ي ُغ��ب��اُرُه ش��ْخ��َص��ه يُ��ْخ��ف��ي أط��َل��ُس
ُم��ْزداُرُه ُم��ح��اِرٍب بَ��ِن��ي بَ��ْه��ُم ِف��راُرُه َع��ي��نُ��ه ال��َخ��ب��ي��ُث وْه��و

َصنَاُع. أنَّها إال َخْرقاءُ فقال: ناقًة اآلَخر ووصف
صارًدا:34 سهًما ووصف اآلَخر وقال

ص��ح��ي��ح��ا ونَ��ج��ا داءً غ��اَدَر َم��ف��ط��وح��ا َم��ف��ط��وِح��ه��ا ع��ل��ى أْل��ق��ى

واملفطوح القوس، مقبض موضع هنا ها وهو العريض، وهو للقوس، األول املفطوح
عريًضا. سهًما القوس مقبض عىل ألقى أنه يعني العريض؛ السهم الثاني

اآلَخر: وقال

أف��َض��ُح وال��نَّ��ه��اُر أْخ��ف��ى ال��لَّ��ي��ُل تُ��ف��ِل��ُح ال َج��ع��ف��ٍر ابْ��َن ي��ا إنَّ��َك

للَويل. أخفى الليُل امَلثل: يف وقالوا
حماًرا: يصف رؤبة وقال

نَ��َه��ْق وم��ا ن��اه��ٌق يُ��ق��اَل ح��ت��ى َش��َه��ْق أو َس��ح��ي��ًال ال��َج��وِف ف��ي َح��ش��َرَج

أثبتناه. كما صارًدا، والصواب: خطأ، وهو صادًرا. نسخة: يف 34
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يقطع أن والشهيق: مده. إذا الحمار صوت والسحيل: الصدر. صوت الحرشجة:
الصوت.

لمي: السُّ األعور أبي فرس يف لمي السُّ ِمرداس بن العبَّاس ولد بعض وقال

آِخ��ُرْه ويَ��ط��ُف��و أُواله يَ��س��بَ��ُح ن��اِظ��ُرْه ج��اَش ال��بَ��رِق ك��َل��م��ِح ج��اءَ
ح��اِف��ُرْه م��ن��ه األرَض يَ��َم��سُّ ف��م��ا

يمد يعني يسبح: سحابه. الربق وناظر بمائه، جاش أي ناظره؛ جاش قوله:
كَفلُه. عال مدَّهما فإذا ضبَعيه،

باألشد. فابَْدأ األهَوُن ك َرسَّ إْن اآلَخر: وقال
اج: العجَّ وقال

َه��تَ��ْر35 ال��لَّ��ي��ُث إذا ال��لَّ��ي��ِث ه��اَم��ِة م��ن انْ��أَط��ْر ال��رُّم��ُح إذا ��ي��َف ال��سَّ يُ��م��كِّ��ُن
َه��َدْر ال��يَ��مُّ إذا ال��يَ��مِّ َغ��واِرَب َج��َس��ْر خ��اَض إذا ال��ب��ح��ِر ك��َج��م��ِل

َج��َس��ْر وم��ا ج��اس��ٌر يُ��ق��اَل ح��ت��ى

ألن جٌرس للجرس قيل ومنه قطع، جرس: معظمه. اليم: وغوارب املاء. معظم اليم:
فيه بعُد وهو األمر قطع أي جرس؛ وما جارس يُقال حتى وقوله: عليه. يقطعون الناس

عليه. وقدرته فيه مضائه من يَرون ملا
اآلَخر: وقال

َم��ح��اه��ا ب��َق��ل��ٍم ك��أنَّ��م��ا بَ��اله��ا غ��يَّ��َره��ا ق��د داُر ي��ا
َم��ْغ��ن��اه��ا ع��ل��ى َم��ْم��س��اه��ا وَك��رُّ بَ��ن��اه��ا َم��ن ُع��ْم��راُن أخ��َربَ��ه��ا
َع��يْ��ن��اه��ا ِع��راِص��ه��ا ع��ل��ى تَ��بْ��ك��ي تَ��ْغ��ش��اه��ا س��ح��اب��ٌة وَط��ِف��ق��ْت

من مأخوذ العمران وأصل بالخراب. رها عمَّ يقول: بناها، من عمران أخربها قوله:
فيها بقائه مدة إن فيقول: َعَمرها، فقد داره يف الرجل بقي فإذا البقاء، وهو العمر،

يده. يف والتَوى انثنى انأطر: 35
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مقام وقام بها الخراب بقي فلما والبالء؛ بالنقص األشياء يف مؤثِّرة األيام ألن منها؛ أبلت
بالعمران. ي ُسمِّ غريها يف العمران

غريه: وقال

ب��ال��َخ��راِب ال��بَ��ي��ِت ِل��ع��اِم��راِت ب��ال��َع��ذاِب ال��رَّح��م��ُن ��َل َع��جَّ ي��ا

ما إال وِرفدك، خريك من نرى ما الرجل: يقول كما ُعمرانها. هذا يقول: الفأر. يعني
الدِّيِن﴾. يَْوَم نُُزلُُهْم ﴿َهذَا وجل: عز هللا وقال أعضادنا. يف وفتِّك علينا، خطبك من يبلغنا
باسمه. ي ُسمِّ لغريهم النعيم موضع يف لهم العذاب أقام ملا ولكنه نزًال، يكون ال والعذاب

اآلخر: وقال
وَزبْ��را36 َك��ه��رًة تَ��ْم��ري ف��ك��اَن تَ��ْم��را ُع��َم��ي��ُر أط��ِع��ْم��ن��ي ف��ق��ل��ُت

ِفيَها ِرْزُقُهْم ﴿َوَلُهْم وجل: عز هللا وقال ذا. عىل ولكنه وزبًرا، كهرة يكون ال والتمر
وعىل والعشيات. البُكر مقدار عىل ولكن عيش، وال بُكرٌة الجنة يف وليس وََعِشيٍّا﴾. بُْكَرًة
ال وجهنم الحَفظة، والخزنة َجَهنََّم﴾. ِلَخَزنَِة النَّاِر ِيف الَِّذيَن ﴿َوَقاَل وجل: عز هللا قول هذا
املالئكة قامت ملا ولكن منها، فيُمنَع إنسان دخوَلها يختار وال فيُحَفظ، يشء منها يضيع

به. يت ُسمِّ الخازن الحافظ مقام
املنازل واملغاني: فيه. أقيم الذي موضعها ومغناها: مساءها. يعني ممساها؛ قوله:
جوبة لكل يُقال عيناها: عراصها عىل تبكي ظلَّت. يعني وطفقت: أهلوها. بها كان التي
السحاب من بكاءً املطر وجعل السحاب. هنا ها عيناها «عرصة». بناء فيها ليس منفتقة

مقامه. قام إذا غريه باسم اليشء وتسمية االستعارة، طريق عىل
ِنصف أي قائل: لهم فقال الرُّواة، من ثالثة اجتمع العالء:37 بن عمرو أبو وقال

الِهاليل: ثَور بن ُحميد قول أحدهم: فقال وأوجز؟ أحَكُم شعر بيت

وتَ��س��َل��م��ا تَ��ِص��حَّ أن داءً وَح��س��بُ��ك

ونحوه. حجر من اليد يف بما الرمي والزبر: والردع. الزجر الكهر: 36
السبعة الُقراء أحد وهو والقراءات، واللغة النحو يف البرصة أهل إمام هو العالء: بن عمرو أبو 37
بن أنس عن وروى ومجاهد، ُجبري بن سعيد عىل القرآن وقرأ التابعني، من جماعة عن أخذ املشهورين.
ثقًة صدوًقا وكان َمعني، بن يحيى ووثَّقه الفرزدق، مدحه وغريهم. وعطاء السمان صالح وأبي مالك
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النمر: قال تَولب. بن النَّمر عن أخذه يكون أن ُحميًدا ولعل

يَ��ف��َع��ُل؟ ال��س��الم��ِة ط��وَل ت��رى ف��ك��ي��ف وال��ِغ��ن��ى ال��س��الم��ِة ط��وَل ال��ف��ت��ى يُ��ح��بُّ

تماُمه. أمٍر نقِض يف أَرسَع العتاهية: أبو وقال
الناس كان ولو نَقص، ازداد ما وكل شَخص، أقام ما كلُّ األول: كالم إىل ذهب

الدواء. ألعاشهم إذًا الداء يُميتهم
الُهذيل:38 ِخراش أبي قول بل الثالثة: الرُّواة من الثاني وقال

يَ��م��ض��ي م��ا َج��لَّ وإْن ب��األدن��ى نُ��وكَّ��ُل

الُهذيل: ذؤيب أبي قول بل الثالث: وقال

تَ��ق��نَ��ُع ق��ل��ي��ٍل إل��ى تُ��َردُّ وإذا

جميع يف يُصيبوا لم الرواة من ثالثة يكون أن ُهذيل؛ مفاخر من هذا قائل: فقال
كان إنما القائل: لهذا فقيل وحدها. لُهذيل منها اثنان أنصاف، ثالثة إال العرب أشعار
يستغني ال ذؤيب ألبي الذي والنصف بأنفسها، ُمستغِنيات أنصاف بثالثة يأتوا أن الرشط
ألنك األول؛ بالنصف موصوًال يكون حتى النصف هذا معنى السامع يفهم وال بنفسه،

سادات من وكان والشعر. العرب وأيام والعربية بالقراءات الناس أعلم عمرو أبو ُعبيدة: أبو قال ُحجة.
عبيدة أبو األدَب عنه وأخذ كثري، خلٌق وغريهما املبارك بن هللا وعبد اليزيدي عليه قرأ ووجوههم، العرب

١٥٩ه/٧٧٥م. سنة مات وغريهما. واألصمعي
أدرك املعروفني. وفصحائهم املذكورين، هذيل شعراء من ُمرة بن ُخويلد هو الهذيل: خراش أبو 38
يف فمات أفعى نهشته أرجلهم. عىل الخيل يسبقون الذين ائني العدَّ من وكان فأسلم. واإلسالم الجاهلية
خراش: ولده خالص ويذكر ُعروة، أخاه بها يرثي قصيدٍة من الشطر وهذا الخطاب. بن عمر خالفة

ب��ع��ِض م��ن أه��َوُن ال��ش��رِّ وب��ع��ُض ِخ��راٌش نَ��ج��ا إذ ُع��روَة ب��ع��َد إل��ه��ي َح��ِم��دُت
األرِض ع��ل��ى َح��ِي��ي��ُت م��ا َق��وس��ي ب��ج��ان��ِب ُرِزئ��تُ��ه ق��ت��ي��ًال أنْ��س��ى ال ف��وال��ل��ِه
يَ��م��ض��ي م��ا َج��لَّ وإْن ب��األدن��ى نُ��وكَّ��ُل وإنَّ��م��ا ال��ِك��الُم تَ��ع��ُف��و إنَّ��ه��ا ب��ل��ى
َم��ح��ِض م��اج��ٍد ع��ن ُس��لَّ ق��د ول��ك��نَّ��ه ِرداءَه ع��ل��ي��ه أْل��ق��ى م��ن أْدِر ول��م
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ومن قال: تقنُع»، قليٍل إىل تُرد «وإذا وسمع األول بالنصف يسمع لم رجًال أنشدت إذا
هذا رواه مما النصف هذا وليس كامُلطَلق، ن املضمَّ وليس فتقنع؟ قليٍل إىل تُرد التي هذه

قوله: الرواية وإنما العالم،

يَ��ج��َزُع م��ن ب��ُم��ع��ِت��ٍب ل��ي��س وال��دَّه��ُر

جرير بن دؤاد أبي قول واإلشارة، كالوحي الذي والكالم اإليجاز به مدحوا ومما
اإليادي:

ال��رَُّق��ب��اءِ ِخ��ي��ف��َة ال��َم��الِح��ِظ وْح��َي وت��ارًة ال��طِّ��واِل ب��ال��ُخ��َط��ِب يَ��رُم��وَن

موضعه. يف والحذف موضعها، يف اإلطالة ترى كما فمدح
صفة يف األسدي قول واإلفهام، للفهم حبهم وشدة وكَلفهم، شغفهم عىل يدل ومما
وأوجزه، اللفظ بأقل فيها أمارة ال التي السباسب تلك من موضًعا له نَعت رجل كالم

فقال: له، املنعوت فهم ورسعة الناعت، إيجاز فوصف

ذَُك��وُره��ا ال��رِّج��اِل ألوص��اِف َع��ق��وٌل أنَّ��ن��ي غ��يْ��َر تُ��َع��ْد ل��م نَ��ع��ٍت ِب��َض��ْرب��ِة

وقد سئول. ولساٌن َعقول، قلٌب قال: العلم؟ هذا لك أنَّى عبَّاس: البن كقولهم وهذا
الراجز: قال

ب��ال��نَّ��ع��تَ��ي��ِن ال ب��ال��نَّ��ع��ِت ُج��بْ��تُ��ه��م��ا َم��ْرتَ��ي��ِن َف��دَف��َدي��ِن وَم��ْه��َم��َه��ي��ِن

عىل أثره بقاء ومن اللسان، وْقع شدة ومن الشعر، ِميسم من التحذير يف وقالوا
ُحْجر: بن القيس امرؤ قال واملهجو، املمدوح

ال��يَ��ِد39 ك��ُج��رِح ال��ل��س��اِن وُج��رُح ج��اءن��ي غ��ي��ِره نَ��ث��ا ع��ن ول��و

َطَرفة: وقال
ال��َك��ْل��ِم40 ك��أرَغ��ِب األص��ي��ُل ـ��َك��ِل��ُم واْل��ـ ِل��س��اِن��ك أو َس��ي��ِف��ك ب��ُح��س��اِم

الغري. عن الحديث النثا: 39
السنان. أو السيف جرح من أوسع هو جرًحا يجرح ما الكالم من إن أي الكلم: كأرغب 40
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زياد: بن محمد وأنشدني قال،
ل��َدِم��ي41 يُ��دم��ي ال��س��بَّ انَّ ل��َو س��بٍّ��ا ال��ِع��ِص��ي تُ��ْل��ح��ى ك��م��ا ��اًس��ا ش��مَّ َل��َح��وُت
��ِري42 ال��سَّ َم��ش��ات��ي��ُم ال��رَّذِل َم��ح��ام��ُد َدِن��ي ِن��ْك��ٌس ك��لُّ��ه��ُم نَ��َف��ٍر ِم��ن
ال��نَّ��ِط��ي ب��ال��َخ��رِق ال��رَّف��ي��ِق َم��ت��اِرُك ال��َم��ِط��ي َم��وادي��ُع ال��ِع��ك��ِم َم��خ��اب��ُط

زياد: بن محمد وأنشد

ب��ال��َك��الِك��ِل َل��ي��ِل��ه��ا م��أوى ��ُل تُ��س��هِّ َه��ْج��م��ًة ِع��ن��دَي ��اق ال��ع��فَّ أب��و تَ��م��نَّ��ى
ال��ه��وادِل ال��ِف��ص��اِل ك��أش��داِق وض��رٍب ن��واف��ٍذ َط��ع��ٍن غ��ي��ُر ِع��ن��دي َع��ْق��َل وال
ب��ال��َم��ع��اِوِل ف��لَّ��ق��تَ��ه ��ف��ا ال��صَّ ك��َص��دِع ق��بْ��َل��ه م��اَت ل��و ال��م��رءُ يَ��ودُّ وس��بٍّ

فصيل، جمع والفصال: الصدر. والكلكل: فحل. فيها النوق من القطعة الهجمة:
الدية. هنا: ها والعقل املشافر. العظام والهوادل: عنها. ُفِصل إذا الناقة ولد والفصيل

الصخرة. وهي صفاة، جمع والصفا: واألبعدون. األدنَون القاتل أهل والعاقلة:
طَرفة: وقال

اإلبَ��ْر تَ��ولَّ��َج��ه��ا أْن ع��ن��ه��ا تَ��ض��ايَ��ُق َم��وال��ًج��ا ي��تَّ��ِل��ج��َن ال��ق��واف��ي رأي��ُت

األخطل:43 وقال

اإلبَ��ُر تَ��ن��ُف��ذُ ال م��ا يَ��ن��ُف��ذُ وال��ق��وُل َم��َض��ٍض ع��ل��ى م��نِّ��ي وُه��م أق��رُّوا ح��ت��ى

له. بسبِّي منه املستور كشفت أي ته؛ قرشَّ لحوته: 41
واألماثل. الرساة لعنات ومهبط األراذل، حمد موضع وهو فيه. خري ال نذل دني: نكس 42

جريًرا يُنازع اإلسالم، شعراء أكابر من َفْحل شاعٌر مالك. أبا يُكنى غوث، بن غياث هو األخطل: 43
جريًرا هاجى نرصانيٍّا، وكان عليهما. بالشعر العلماء يف كثري له فضَّ وقد ق، والتفوُّ التقدُّم والفرزدق
َمطلُعها: طويلة له قصيدة من وهذا ُمنازع. بال أمية بني شاعر وهو الشعراء. من وغريهما والفرزدق

ِغ��يَ��ُر َص��رِف��ه��ا ف��ي ن��ًوى وأزع��ج��تْ��ه��م ب��َك��روا أو م��ن��ك ف��راح��وا ال��ق��ط��ي��ُن خ��فَّ

سنة بالجزيرة ُولد شعره. أجود من وهي قيًسا، وهجا أمية وبني مروان بن امللك عبد فيها مدح
٩٢ه/٧٤٠م. سنة وتُويف ٢٠ه/٦٤٠م،
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الُعماني: وقال

ال��زَّاِرِع ك��ِب��ذِر إل��ي��ه��نَّ تَ��رم��ي ال��َم��واِدِع وف��ي ال��رَّي��ِط ف��ي ُه��نَّ إذ

تكون ال والُحلة لفَقني، تكن لم مالءة كل والريطة ريطة، واحدها الثياب، الريط:
ميدعة. واحدها غريها، تصون التي الثياب واملوادع: ثوبني. إال

سيَّار بن نرص وكتب بلوى. وآخرها نجوى، وأوسطها شكوى، أولها الحرب وقالوا:
بُخراسان: السواد أمري تحرُّك أيام ُهبرية ابن إىل

اض��ط��راُم ل��ه ي��ك��وَن أْن ف��يُ��وِش��ُك َج��م��ٍر وم��ي��َض ال��رَّم��اِد َخ��َل��َل أرى
َك��الُم أوَّلُ��ه��ا ال��َح��رَب وإنَّ تُ��ذْك��ى ب��ال��ُع��وَدي��ِن ال��ن��اَر ف��إنَّ
ِن��ي��اُم أم أُم��ي��ُة أأي��ق��اٌظ ِش��ع��ري ل��ي��َت ��ِب ال��ت��ع��جُّ م��ن ف��ق��ل��ُت
ال��ِق��ي��اُم ح��اَن ف��ق��ْد ُق��وُم��وا ف��ُق��ْل ِن��ي��اًم��ا ِل��ِح��ي��ِن��ه��ُم ك��ان��وا ف��إن

املولَّدين: بعض وقال

َج��زي��ل��ْة ك��ان��ت وإْن ك��ان��ت ف��ال َم��ط��ٍل بَ��ع��َد ال��َع��ط��يَّ��َة ِن��ل��ُت إذا
ق��ل��ي��ل��ْة ك��ان��ت وإْن َس��ُه��ل��ْت إذا ُس��ق��يً��ا ثُ��م ل��ل��َع��ط��يَّ��ِة وُس��ق��يً��ا
دل��ي��ل��ْة ُم��وِف��ي��ٌة ال��َع��ْوراِت ع��ل��ى ِح��داٌد أل��ِس��ن��ٌة ��ع��راءِ ول��ل��شُّ
ج��م��ي��ل��ْة ُم��داراًة وداراه��م اتَّ��ق��اه��م إذا ال��ك��ري��ِم َع��ق��ِل وم��ن
ِح��ي��ل��ْة ل��ُه��نَّ ف��ل��ي��س َك��ذَبُ��وا وإن ع��ل��ي��ه َم��ك��اِذبَ��ه��م وَض��ع��وا إذا

األسدي، قول اللسان صفة يف قالوا ومما أللبابها. تلقيح الرجال مذاكرة وقالوا:
األعرابي: ابن أنشدنيها

َص��ق��ي��ال وَع��ْض��بً��ا بَ��ري��ئً��ا ِع��رًض��ا ل��ل��نَّ��ائ��ب��اِت أع��َددُت وأص��ب��ح��ُت
َع��ُس��وال ال��ق��ن��اِة ط��وي��َل وُرم��ًح��ا ��ن��اِن ال��سِّ ك��ح��دِّ ِل��س��اٍن وَوْق��َع

األعىش: وقال

ِم��ْل��ح��ب��ا ال��َخ��ف��اج��يِّ ك��ِم��ْق��راِض ِل��س��انً��ا وأُِع��ي��ُرك��م أع��راِض��ك��م ع��ن أُداِف��ُع

القاطع. امللحب:
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َهرمة: ابن وقال

ال��بَ��َش��ِم ع��اِرِم ب��َل��ح��ٍم خ��َل��وَت ل��ق��د ي��أُك��لُ��ن��ي ل��ونَ��ي��ِن ذا ظ��لَّ ل��ل��ذي ُق��ل
ال��لُّ��ُج��ِم م��ن ق��رَّاًص��ا يُ��ن��كِّ��ُل ِن��ك��ًال لُ��ُج��ٍم م��ن َل��ح��يَ��ي��ك أُل��ِزَم��ْن ال إيَّ��اك
ال��َك��ِل��ِم ص��ائ��ُغ ِل��س��ان��ي ل��ك��ْن ��اي ك��فَّ تَ��ع��َم��لُ��ه ال��َح��ْل��َي أُص��وُغ ال ام��رٌؤ إنِّ��ي

الراجز: وقال

َم��ك��ان��ي ف��ي ��ع��َر ال��شِّ وج��دُت ح��ت��ى واب��ت��غ��ان��ي ��ع��َر ال��شِّ بَ��َغ��ي��ُت إنِّ��ي
ِل��س��ان��ي ِم��ف��ت��اُح��ه��ا َع��يْ��ب��ٍة ف��ي

وأنشد:

أْخ��َل��ق��ا ق��د َس��ِم��ًال وبُ��ْرَدت��اَي َخ��َل��ق��ا إزاري ك��ان وإْن إنِّ��ي
ُم��ط��َل��ق��ا ِل��س��ان��ي ال��ل��ُه ج��ع��َل ق��د

الرحيم الرحمن هللا بسم

أن يَعِن لم بليغ، فهو حاجته أفهمك من كل أن زعم حني والعتَّابي44 عثمان: أبو قال
واملعدول امللحون، بالكالم ومعناه قصده والبلديني املولَّدين معارش من أفهمنا من كل

شعراء من كان مفوَّه. وخطيٌب بليغ، وكاتٌب مطبوع، شاعٌر التغلبي، عمرو بن ُكلثوم هو العتابي: 44
كل عنده فبلغ به، ووصلوه للرشيد فوصفوه الربامكة إىل ُمنقطًعا وكان ُمتقدميهم، ومن العباسية الدولة

فأنشده: ار بشَّ إىل حَدٌث وهو جاء إنه قيل فوائده. منه وعظمت مبلغ،

ق��دي��ُم ع��ه��ٌد ��ب��ا ب��ال��صِّ وَع��ه��ُدك تُ��ِق��ي��ُم أم أُم��ام��َة ع��ن أتَ��ص��ِدُف
ال��ع��دي��ُم ��ي��ُر ال��سَّ َع��َزم��اِت��ه ع��ل��ى ��ى ع��فَّ ال��ق��ل��ِب ل��ُم��س��ت��ط��اِر أق��وُل
ال��ُه��م��وُم ب��ه��ا يَ��ف��ي��ُض ش��آب��ي��ٌب َع��ي��ن��ي ُدم��وَع أنَّ يَ��ك��ف��ي��ك أَم��ا
َس��ج��وُم م��اءٌ أرج��اِئ��ه ع��ل��ى إالَّ ال��طَّ��ْرَف أردُّ ف��ال أش��ي��ُم

الشعر! هذا يقول أن لبصرٍي َعجبًا قال: نعم. قال: بصري؟ أنت له: قال ثم إليه يده اٌر بشَّ فمدَّ
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قد نكون أن بعد كان، كيف بالبالغة له محكوم أنه حقه، عن واملرصوف جهته، عن
وتَلد أركبها قال: األتان؟ هذه اشرتيت لَم له: قيل الذي النبطي كالم معنى عنه فهمنا
ألهل قال حني الفاريس الشيخ قول فهمنا وقد صحيًحا، كان معناه أن َعِلمنا وقد يل.
جرَّى ِمن قال: فالن؟ أبا يا ذاك ولَم له: قيل حني قال وإنه َدين. من رش من ما مجلسه:
الخراساني الجهري أبي قول معنى قال كما وأنه مذهبًا، ذهب قد أنه نشكُّ وما يتعلَّقون.
يف رشيكاننا قال: السلطان؟ جند من امَلعيبة الدوابَّ أتبيع الحجاج: له قال حني النخاس
فقال ويَلك؟ تقول ما اج: الحجَّ قال تكون. تجيء وكما مداينها، يف ورشيكاننا هوازها،
ذلك: مثل يفهم صار حتى بالعربية الُعلوج وكالم الخطأ سماع اعتاد كان قد من بعض
وجوهها. عىل نبيعها فنحن الدواب؛ بهذه إلينا يبعثون وباملدائن باألهواز رشكاؤنا يقول:
يف يريد: نعال. سند أصحاب قال: الُغالم؟ هذا أسَلَم صناعة أي يف يل: لخادم وقلت
قل يل اكتب دونه: الذي للكاتب امِلغالق الكاتب قول وكذلك السندية. النعال أصحاب

منه. وريحني حطني
واللُّكنة، الفصاحة جعل القائل، معنى يفهم السامع يكون أن البالغة أن زعم فمن
وكيف بيانًا. وكله سواءً، كله وامُلعَرب، وامللحون واإلبانة، واإلغالق والصواب، والخطأ
مَلا الكالم من للفاسد وسماعه للعجم السامع مخالطة طول ولوال بيانًا، كله ذلك يكون
البيان هذا وأرباب اللغة هذه وأهل فينا، الذي للنقص إال عنه نفهم لم ونحن عرفه؟
وإن والصقلبي. الرومي رطانة يعرفون ال كما بكالمهم، هؤالء معاني عىل يستدلُّون ال
من نفهم قد فنحن حوائجهم، من كثريًا عنهم نفهم بأنا ونه يستحقُّ إنما االسم هذا كان
الكلب، وكذلك إرادته، من كثريًا نَّور السِّ بضغاء ونفهم حاجاته، من كثريًا الَفرس حمحمة
كالم مجرى عىل حاجتك العرب إفهامك العتَّابي عنى وإنما الرضيع، والصبي والحمار،

منا: القائل قول يفقهون ال اللغة هذه وأصحاب الفصحاء،

فُهْن». أخاك عزَّ و«إذا بََطل»، ال أخاك «ُمكَرٌه

ومتى عمرو. أبي ورأيت زيد، أبو إىل ذهبت قولهم: يفهم لم هذا يفهم لم ومن
يدل ذلك ألن منه؛ يسمعوا ولم بَهَرجوه45 وأشباهه هذا يفهم أعرابيٍّا النحويون وجد

زيَّفوه. بهرجوه: 45
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انقادت إنما اللغة تلك ألن البيان؛ وتنقص اللغة تُفِسد التي الدار يف إقامته طول عىل
الجرية، تلك ويف الجزيرة تلك يف لها اجتمعت التي بالخصال وتكاملت واطردت واستوت
وبينه البرصة علينا َقِدم يوم َكثوة بن يزيد بني كان ولقد األمم. جميع من الخطأ ولفقد
موضع وأول الفصاحة موضع آخر يف منزله وضع كان قد أنه عىل بعيد، بوٌن مات يوم

وُمذاكرين. ُرواة من ينفكُّ ال وكان الُعجمة،
أفصح قرويني أَر لم قال: أنه العالء بن عمرو أبي عن البرصيون أصحابنا وزعم
أنه العايص أبو وزعم اللحن. من يربِّئهما ال زعموا، ما وكان، والحجاج. الحسن46 من
من ده تفقَّ ما إال الناس، وبني بينه يجري وفيما حديثه، يف يلحن ال قط قرويٍّا يَر لم

املعلِّم. سعيد أبي ومن النحوي،47 زيد أبي
بكرس قالها أهِلك؟ كيف ألعرابي: قال البلديني من رجًال أن أصحابنا روى وقد
وعياله. أهله عن املسألة أراد أنه يعلم ولم فهمه، عىل أجابه ألنه صلبًا. قال: الالم.
التقطته وقد بكتاب، البارحة عثرت إني العنربي: ل املفضَّ له وقال بشري، ابن وسمعت

كثري املواعظ، بليغ الفصاحة، بارع كان البرصي. الحسن أبي بن الحسن سعيد أبو هو الحسن: 46
مملوكة ًة خريِّ أمه وكانت األنصاري، ثابت بن لزيد موًىل ميسان أهل من يساًرا يُسمى أبوه وكان العلم.
َعَرْضنَا ﴿إِنَّا يوًما: تال وقد كالمه، ومن ثديها. فأعطته بكى ربما وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي زوج سَلمة ألم
يطلبون الرِّقاق، والعمائم الِعتاق، املطارف يف غنوا قوًما «إن ﴾… َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة
أهل من فوقهم من أخافوا إذا حتى عافية، يف منه وهم للبالء يتعرَّضون األمانات، ويُضيعون اإلمارات،
وضيَّقوا ُدورهم، عوا ووسَّ بَراذينهم، وأسمنوا دينهم، أهزلوا ة، الذمَّ أهل من تحتهم من وظلموا ة، العفَّ
ماله. غري من ويأكل شماله، عىل أحدهم يمني تبكي الدِّين؟ وأخلقوا الثياب جدَّدوا قد تَرهم ألم قبورهم.
إذا حتى يابس، بعد وبرطب بارد، بعد وبحارٍّ حامض، بعد بُحلو يدعو ُسخرة. وخدمته غصب، طعامه
أحمق، يا الطعام. يهضم هاضوًما يعني حاطوًما. هاتي جارية، يا قال: ثم البشم من أ تجشَّ الكظَّة أخذته
مواعظ وله به؟» هللا أوصاك ما أين مسكينك؟ أين يتيمك؟ أين جارك؟ أين دينك. إال تهضم لن وهللا ال
وتُويف ٢١ه/٦٤١م، سنة بالبرصة ُولِد وأعيانهم. التابعني سادات من وهو واالعتبار، البالغة يف آية كثرية

١١٠ه/٧٢٨م. سنة بالبرصة
وكان والغريب، والنوادر واللغة واألدب النحو يف إماًما كان األنصاري. أوس بن سعيد هو زيد: أبو 47
األصمعي رأيت املازني: عثمان أبو قال الضبي. محمد بن ل املفضَّ العباس أبي عن أخذ ثقة. ُحجًة
وله سنة. خمسني منذ ورئيسنا سيدنا أنت وقال: يَديه، بني وجلس رأسه فقبَّل زيد أبي حلقة إىل جاء

٢١٥ه/٨٣٠م. سنة وتُويف ١٢٢ه/٧٣٩م، سنة ُولِد كثرية. تصانيف
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كان إن أريده بشري: ابن قال لك. وهبته أردته فإن شعًرا، فيه أن ذكروا وقد عندي، وهو
روايته. إىل يلتفت لم التقييد عرف ولو مغلوًال! أو مقيًدا أكان أدري ما وهللا قال: مقيًدا.
قال، ما يدِر فلم القاف، وجزم َخلْقك؟ من بالبادية: لغالم قال أنه الكسائي48 وحكى
األعراب بعض وكان خلَقك؟ من تريد لعلك الغالم: فقال السؤال، عليه فردَّ يُِجبه، ولم
لعمر وقيل «ِنعم». لغته ألن وشاء. نعم قال: الجواب، يف «نعم» يقول رجًال سمع إذا
وأنشد ُمنْتَِقُموَن﴾. اْلُمْجِرِمنَي ِمَن ﴿إِنَّا قال: منتقمني»، املجرمون من «إنا قل لجأ: بن

فقال: البادية، ِفتيان بعض وبني بينه دار كالًما الكسائي

أُُص��ال ح��َك��م��يٍّ ُغ��الٍم م��ن أع��َج��بَ��ن��ي َع��ج��ٌب م��ا َع��ج��بً��ا
ه��ال ق��ال دون��ه؟ م��ا ِح��ض��نً��ا ن��َزل��وا َرك��بً��ا أح��َس��س��َت ه��ل ق��ل��ُت
َع��ِج��ال ولَّ��ى ث��م ُح��وبً��ا ق��ال ن��زل��وا؟ ه��ل ه��ال م��ا ب��يِّ��ن ق��ل��ت
ال ق��ال أم ل��ي ق��ال م��ا أنَ��َع��م ل��ي ق��ال م��ا ع��ن��ده��ا أدري ل��س��ت
َخ��بَ��ال َخ��ب��اًال ال��ق��ل��َب زاَدِت تُ��ع��ِج��بُ��ن��ي لُ��غ��ٌة م��ن��ه ت��ل��ك

تقول يشء أي قال: وهش. ِهمار لنا أهدوا لزياد: زياد موىل قال الحسن، أبو قال
الشاعر وقال خري. األول ويلك، زياد: قال َعريًا. لنا أهدوا يريد: أيًرا. لنا أهدوا قال: ويَلك؟

َلْكناء: له جارية يذكر

ال��ذََّك��ْر وت��أن��ي��ُث األن��ث��ى ت��ذك��ي��ُره��ا ��َح��ْر ال��سَّ ف��ي م��ن��ه��ا أس��َم��ُع م��ا أك��ثَ��ُر
ال��َق��َم��ْر ِذك��ِر ف��ي ��وآءُ ال��سَّ ��وءَُة وال��سَّ

يفهما لم ولكنهما جاريته، عن فهم قد الجارية وصاحب مواله، عن فهم قد فزياد
سماعهما فيه يكثر الذي املوضع يف ُمقامهما طال ملا ولكنهما لهما، إفهامها من عنهما

الكالم. من الرضب هذا يفهمان صارا الرضب، لهذا

السبعة الُقراء وأحد واللغة، النحو يف الكوفيني إمام بالكسائي، الشهري حمزة بن عيل هو الكسائي: 48
صدوًقا، قارئًا بالعربية، عامًلا ضابًطا، بالفقه، الناس أعلم الكسائي كان األعرابي: ابن قال املشهورين.

١٩٢ه/٨٠٧م. سنة بالرَّي مات وغريه. النبيذ رشب يُديم كان أنه إال
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املنثور واللفظ املوزون بالشعر اللسان مديح يف قالوا ما ِذكر (2)

الخرب به وصحَّ األثر يف جاء ما

الشاعر: قال

وُم��ن��َك��ُر ف��ُع��ْرٌف ش��تَّ��ى وأخ��ب��اُره��م تَ��خ��لُّ��ٍق أْه��َل األخ��الِق ف��ي ال��ن��اَس أرى
تَ��خ��بُ��ُر ح��ي��َن ب��يْ��نَ��ه��م م��ا وُم��خ��ت��ِل��ًف��ا رأي��تَ��ه��م م��ا إذا تَ��داِن��ي��ه��م ق��ري��بً��ا
يَ��ظ��َه��ُر ل��ي��س م��ا تَ��ب��ُل ل��م م��ا ال��م��رءِ م��ن َص��ف��ح��ٍة ظ��اِه��َر ال��دَّه��َر تَ��ح��َم��دنَّ ف��ال
ُر ُم��ص��وَّ َخ��ل��ٌق وال��ج��س��ُم وم��ع��ق��ولُ��ه ِل��س��انُ��ه األص��غ��راِن إالَّ ال��م��رءُ ف��م��ا
يُ��خ��بَ��ُر ح��ي��َن َم��خ��ب��وُره ال��َف��ت��ى يَ��ِزي��ُن وإنَّ��م��ا ت��راه ثَ��وٍب ف��ي ال��زَّي��ُن وم��ا
أخ��َض��ُر وال��ُع��وُد ال��ُع��وِد َم��ذاُق أَم��رَّ ف��ُربَّ��م��ا ِم��ن��ه��م راَق��تْ��َك ُط��رٌَّة ف��إْن

ذلك: يف كاهل49 أبي بن ُسَويد وقال

ال��يَ��َف��ْع50 رأِس م��ن األع��َص��َم تُ��ن��ِزُل إنَّ��ه��ا ِب��ُرق��اه��ا وَدَع��تْ��ن��ي
يُ��س��ت��َط��ْع ل��م غ��يْ��َره أرادوا ل��و َح��َس��نً��ا ق��وًال اَث ال��ُح��دَّ تُ��س��ِم��ُع
َق��َط��ْع َم��سَّ م��ا ��ي��ِف ال��سَّ ك��ُح��س��اِم ص��اِرًم��ا َص��ي��رف��يٍّ��ا ولِ��س��انً��ا

جرير:51 وقال

ِل��س��اِن��ي��ا م��ن َوْق��ع��ًة أْش��وى ��ي��ُف ال��سَّ وال ب��ق��يَّ��ٌة ال��ِع��ظ��اِم ف��ي ِل��َس��يْ��ف��ي ول��ي��َس

وهذه واإلسالم. الجاهلية يف الشعراء ُمخَرضمي من ُمتقدم شاعٌر اليشكري: كاهل أبي بن سويد 49

وكانت ِحكمها. من وتعدُّها لها تفضِّ العرب كانت األصمعي: فيها قال التي البارعة قصيدته من األبيات
فلريجع شاءها فمن بقلمنا، ومرشوحة ليات، باملفضَّ كاملة ُمثبَتة وهي «اليتيمة»، الجاهلية يف تُسميها

إليها.
امُلرتفع. املكان اليفع: والوعول. الظِّباء صفات من صفة األعصم: 50

املقدَّمون واألخطل والفرزدق وهو حزرة. أبا يُكنى الريبوعي، الخَطفى بن عطية بن جرير هو جرير: 51

نسيبًا، هم وأرقَّ تكلًُّفا، وأقلهم ألفاًظا، وأسهلهم شعر، فنون أكثرهم جرير وكان اإلسالم، شعراء عىل
وراء فينبذهم شاعًرا وأربعون ثالثة جريًرا ينهش كان األصمعي: قال ودين. ة عفَّ مع شعًرا، وأسرَيَهم
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اآلَخر: وقال

ال��لِّ��س��اُن َج��َرَح م��ا ال��دَّه��َر ويَ��بْ��ق��ى ف��يَ��بْ��را تَ��دُم��لُ��ه ��ي��ِف ال��سَّ وُج��رُح

اآلَخر: وقال

ب��إح��س��اِن واذُْك��ْره ��ك ع��مِّ اب��ِن إل��ى ب��س��يِّ��ئ��ٍة تَ��ع��َج��ْل ال ُض��بَ��ي��ع��َة أب��ا
َك��تَّ��اِن نَ��س��ِج م��ن وال ب��َخ��زٍّ ل��ي��س��ْت ُم��ق��اِرب��ٌة وأثْ��واب��ي تَ��ران��ي إم��ا
��اِن ل��حَّ غ��ي��ُر ولِ��س��ان��ي ُع��ل��ِويَّ��ٌة لُ��َغ��ت��ي وف��ي ��ات��ي ِه��مَّ ال��َم��ج��ِد ف��ي ف��إنَّ

أسود: واسمه ُخزيمة، أبي ابن أنشدني أديبًا، كان إذا األعرابيَّ به مدحوا وفيما

ُح��روُب ُغ��الُم ال َج��واٍر ُغ��الُم أنَّ��ن��ي ��اِم ب��ال��شَّ َع��ْف��راءُ زَع��م��ْت أَال
َل��لُ��ع��وُب ال��َق��ن��ا ب��أط��راِف وإنِّ��ي ك��ال��دُّم��ى ب��األوان��ِس َألُه��ذي وإنِّ��ي
َألدي��ُب أع��راب��يَّ��ِت��ي ولُ��وث��ِة ُع��ن��ُج��ه��يَّ��ِت��ي م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى وإنِّ��ي

هرمة: ابن وقال

األيَّ��اِم ح��وادُث ال��بَ��ق��ي��ِع ي��وَم ب��ه َف��َج��ع��ْت ف��تً��ى م��ن َدرُّك ل��ل��ه
اِم ال��ُخ��دَّ ُب م��ؤدَّ ال��ِح��ج��اِب س��ه��ُل ب��ب��اِب��ه ال��ُوف��وُد ن��َزَل إذا ه��شٌّ
األرح��اِم أخ��و أيُّ��ه��م��ا تَ��دِر ل��م وص��دي��َق��ه ش��ق��ي��َق��ه رأي��َت ف��إذا

الَغنَوي: سعد بن كعب وقال

أدي��ُب وْه��و ش��بَّ ال��ُم��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ُل ب��ي��ِت��ه ِغ��ْش��ي��اُن ال��زُّوَّاِر إل��ى ح��ب��ي��ٌب
َق��ري��ُب وْه��و ال��َع��ْوراءَ تَ��ن��ِط��ِق ف��ل��م ��ظ��وا تَ��ح��فَّ ال��رج��اُل تَ��راءاه م��ا إذا

الحارثي: وقال

ُم��ه��اِج��ِر ف��ي أع��راب��يَّ��ٍة ب��ق��يَّ��ُة وتَ��ُروُع��ه��ا م��اج��ٌد أنِّ��ي وتَ��ع��َل��ُم

كانت واألخطل. الفرزدق له وثبت به، فريمي ينفخه كان من ومنهم واحًدا، واحًدا بهم ويرمي ظهره،
١١١ه/٧٢٩م. سنة باليمامة وفاته وكانت بسنة، الفرزدق بعد وتُويف ٢٩ه/٦٤٩م، سنة جرير والدة
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اآلَخر: وقال

َل��َراِض��ُع م��ن��ه ال��َح��قِّ ِن��ْص��َف ويُ��م��نَ��ُع ُظ��الم��ًة يُ��ع��ط��ى ال��ن��اِس ف��ي ً اْم��َرأ وإنَّ
ض��ائ��ُع وْه��و نَ��ْف��َع��ه يَ��ْرج��و ال��َع��ي��َش أِم ��ه أُمَّ ال��ل��ُه أث��َك��َل يَ��ْخ��ش��ى أأل��َم��وَت
ج��ائ��ُع وْه��و بَ��ط��ِن��ه أع��ل��ى ويَ��م��َس��ُح َم��ِري��ِئ��ه ف��ي يَ��ن��دف��ْع ل��م م��ا ويَ��ط��َع��ُم
ال��َم��واق��ُع أرَه��َف��تْ��ه��ا ال��نَّ��واح��ي ِح��داُد أِس��نَّ��ٌة ف��اع��َل��َم��نَّ ال��ُع��ق��وَل وإنَّ

اللسان، ة بِرقَّ رجًال مدح أعرابيٍّا سمع من وحدَّثني ثَور. لسان لسانه كأنَّ ويقول:
ثابت: بن ان لحسَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال قة. َرسَ من وألنَيَ ورقة، من أرقَّ لسانه وهللا كان فقال:
ني يَرسُّ ما وهللا قال: ثم أرنبته، بطرفه رضب حتى لسانه فأخرج لسانك؟ من بَقي ما
وسمعت قال: لحَلقه. شعٍر عىل أو لفَلقه، صخٍر عىل وضعته لو وهللا َمعد، من ِمقَوٌل به
تخلُّل به ويتخلل الربوق، شوالن بلسانه يشول كان فقال: رجل، لسان يصف أعرابيٍّا

العكيل. وجيه أبا األعرابي هذا وأظن الحيَّة.
ي ُسمِّ وإنما ذنَبها. ترفع حينئٍذ فإنها الفحل؛ طلبت إذا الناقة الربوق: يرفع. يشول:
يف شوال يكون أن يتَّفق قد قائل: قال فإن فيه. بأذنابها شالت النُّوق ألن شوَّاًال شوَّال
عنه؟ لزم له ما ينتقل وقد عليه االسم هذا بقي فِلَم فيه، بذنَبها الناقة تشول ال وقت
فبقي فيه، بأذنابها النوق شالت أن اتفق حيث سمة له االسم هذا ُجعل إنما له: قيل
االسم هذا يتَّفق قد كان وإن فيه املاء لرمض ي ُسمِّ إنما رمضان وكذلك مة، كالسِّ عليه

والحر. الربد وقت يف
العبَّاس وقال العب. ِمخراق كأنه لسانه فأخرج أتيناه فقال: رجًال أعرابي ووصف
ُمجاشع وكان اللسان. يف قال: الجمال؟ فيَم هللا، رسول يا ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي املطَّلب عبد بن
امللوك بعض عند من خرَجا فلما منزوًرا، بكيئًا نهشل وكان سليًطا، خطيبًا دارم بن
تَأثامك، وال تَْكذابك أُحِسن ال وهللا إني نهشل: له فقال الكالم، تركه يف ُمجاشع عذله

الربوق. شَوالن بلسانك تشول
املزيَّة لهؤالء صار وإنما الجن. ثم اإلنس ثم املالئكُة مرتبًة الخلق جميَع عال وقالوا:

وباملنطق. ف، الترصُّ عىل وباالستطاعة بالعقل، الخلق جميع عىل
ُمهَملة. بهيمة أو ممثَّلة، صورٌة إال اللسان لوال اإلنسان ما صفوان: بن خالد وقال
اآلثار، وتتدارسون األخبار، تتذاكرون رأيتكم إذا يل ما صفوان: بن لخالد رجل وقال

إنسان. ِمسالخ يف حمار ألنك قال: النوم؟ عيلَّ وقع األشعار، وتتناشدون
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نِّي:52 الشَّ األعور وقال امُلبني. الناطق الحيُّ اإلنسان حدُّ املنطق: صاحب وقال

ال��تَّ��ك��لُّ��ِم ف��ي ن��ق��ُص��ه أو زي��ادتُ��ه ُم��ع��َج��ٍب ل��ك ص��ام��ٍت م��ن تَ��رى وك��ائ��ْن
وال��دَِّم ال��لَّ��ح��ِم ص��ورُة إال تَ��بْ��َق ف��ل��م ف��ؤاُده ونِ��ص��ٌف ِن��ص��ٌف ال��ف��ت��ى ل��س��اُن

دمامته من رأى للذي عليه زرى امُلنِذر، بن النُّعمان عىل َضْمرة بن َضْمرة دخل وملا
الرجال إن اللعن، أبيَت فقال: تراه. أن ال بامُلَعيدي تسمع النعمان: فقال وقلَّته، وِقَرصه
بأصَغَريه؛ املرء وإنما بها، يُستقى بُمسوٍك وليست بامليزان، تُوَزن وال بالُقفزان، تُكال ال

ببَيان. قال قال وإن بَجنان، صال صال إن ولسانه، بقلبه
من نهًدا أن أقرُّوا فقد كذلك ذلك كان فإن النَّهدي؛ ْقعب للصَّ هذا تجعل واليمانية

معد.
بلسانه. مدفون املرء عقل يُقال: وكان

اللسان ذكر يف باب (3)
فإن تفكَّر، الكالم أراد فإذا قلبه؛ وراء من العاقل لسان الحسن: قال قال، الحسن أبو
تكلَّم بالكالم همَّ فإن لسانه؛ وراء من الجاهل وقلب سكت. عليه كان وإن قال، له كان

عليه. أو له به،
معاوية ضيافة يف كنَّا قال: الفرزدق53 ثني حدَّ الوجيه: أبو قال ُعبيدة، أبو قال
يريد — حسان ابن إن يزيد: له فقال التغلبي، ُجعيل بن كعب ومعنا سفيان، أبي بن
بعد اإلرشاك إىل أنت أرادِّي قال: األنصار. فاْهُج فضحنا، قد — حسان بن الرحمن عبد

الرواة خلط من هذا أن ويظهر معلَّقته، ِضمن وهما ُسلمى، أبي بن لُزهري يُرَويان البيتان هذان 52

وعبثهم.
الذين واألخطل وجرير وهو فراس. أبا ويُكنى التميمي، َصعصعة بن غالب بن ام همَّ هو الفرزدق: 53
وكانت األسلوب. جيِّد الكالم، أْرس شديد العبارة، فخم شاعًرا وكان اإلسالم. شعراء عىل بالتقدُّم ذهبوا
جرير ورثاه ١١٠ه/٧٢٨م، سنة مات وأهاٍج. ومنافسات ومنافرات مناقضات واألخطل جرير وبني بينه

منها: بأبيات

تَ��ع��لَّ��ِت ِن��ف��اٍس م��ن بَ��ع��ٍل ذاُت وال ح��ام��ٌل ال��ف��رزدِق ب��ع��َد وَل��دْت ف��ال
زلَّ��ِت ب��ال��َع��ش��ي��رِة ي��وًم��ا ال��نَّ��ع��ُل إذا ال��ث��أى وال��رَّات��ُق ال��م��ي��م��وُن ال��واف��ُد ه��و
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كأن نرصاني منا غالم عىل أدلُّك ولكني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول نرصوا قوًما أهجو ال اإليمان؟
األخطل. يعني ثور. لسان لسانه

كلَّموه كانوا وقد فبذَّهم، القوم مع نطق حني ابنه لعمر وقاص أبي بن سعد وقال
قوٌم «يكون يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت أني عليه؛ أغضبني الذي هذا عنه: الرضا يف

بلسانها.» البقرُة األرَض تلحس كما بألسنتهم، الدنيا يأكلون
عىل عليٍّا أكرهوا قد العراق أهل إن عمرو، يا العاص: بن لعمرو معاوية وقال
قصري اللسان، طويل رجٌل إليك ُضمَّ وقد بك، راضون الشام وأهل وأنا موىس، أبي

كله. برأيك تَلَقه وال امَلفصل، وطبِّق الحز، فأِجد الرأي،
هذا يكون وكيف َغث. وحديثكم َرث، سالحكم لألعراب: الزُّبري ابن قول من والَعجب
يحكيانه؟ كانا إنما بكر أبي بن هللا وعبد نرضة أبا وأن حديثًا، الناس أحسن أنه ذكروا وقد
الحديث. حسن كل وبني بينه الحسد ألقى الذي هو حديثه حسن يكون أن إال أدري فال
املدينة أهل من رجل فأجابه األمر، بعض يف تكلَّم صفوان بن خالد أن ذكروا وقد
له54 عرَّض خالد كأن املجلس بهما طال فلما عنده، كان الكالم أن خالد يظن لم بكالم
ذلك ذكر الصناعتنَي. اتفاق إال ذنب من ما صفوان، أبا يا املدني: فقال األمر، ببعض
صلح يف صفوان بن خالد تكلَّم ِمنقر: بني من رجل قال األزرق، ال فضَّ قال األصمعي،
بكالٍم فأجابه حذاء، رجَليه يف ما 55 بَتٍّ يف أعرابي وإذا ِمثله، قبله الناس يسمع لم بكالم
كيف قال: بي نزل ما خالٌد رأى فلما يكن؛ لم ذلك وأن متُّ كنت أني وهللا وددُت
أعراقهم؟56 من إلينا سبق ما عىل نجري وإنما نُسابقهم وكيف نحكيهم، وإنما نُجاريهم
ألومك ما وهللا صفوان، أبا يا فقلت: لك. وُمقاِعس ُمقاِعس، من فإنه روُعك؛57 وليُفرخ

األخرى. عىل حمدك أدع وال األوىل، عىل
تمنَّيت إال أسد بني من رجل كلَّمني ما العزيز: عبد بن عمر قال اليقظان، أبو قال

فأسمعه. كالمه يكثُر حتى ُحجته يف له يَُمد أن

أثبتناه. كما عرَّض، والصواب: بذاك. وليست أعرض، األصل: يف 54

طيلسان وهو بت، أنها: والصحيح هنا. ها الشديد الحزن هو الذي للبث معنى وال بث، األصل: يف 55

غليظ. قباء هو أو نحوه، أو خزٍّ من
أصولهم. أعراقهم: 56

نفسك. ولتطمنئَّ بالك ليهدأ روعك: ليفرخ 57
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كاهن، أو زاجر، أو قائف، أو شاعر، أو خطيب، إال أسد بني يف ليس يونس: وقال
الَعْدو. شديد أو راٍم، أو شاعر، إال ُهذيل يف وليس قال: فارس. أو

َكِرب أو — َمصقلة بن رقبة ُدِعي قال: َطحمة أبي بن عدي بن ُهَزيم بن ُجمان الرتَّ
فسأل موضعه، فأنكر َشملة، يف أعرابي مكان فرأى فيه، ليتكلم مجلس إىل — رقبة بن
يشء عىل يلوي ال ُمرسًعا فنهض لجوابه، أعدُّوه الذي أنه ه فخربَّ عنه يمينه عن الذي

الجميع. عند فيتَّضع الديباجتنَي بني يجمع أن كراهَة
ُقتيبة. بن مسلم من حديثًا أحسن نرضة أبي بعد أحٌد يُكن لم يزيد: بن د خالَّ وقال
قتيبة. بن مسلم يحذفه كما الحديث احذفوا يقول: ُهبرية بن عمر بن يزيد وكان قال:

اختصاًرا وأحسن حذًفا أجود كان آثار صاحب قطُّ ثًا محدِّ يَروا لم أنه ويزعمون
ابنه فقال الجراد، ذكاة يف طاوس قول عن مرًة سألوه ُعيينة، بن سفيان من للحديث

أخذه. ذكاته عنه:

آخر وباٌب (4)

الريق، وكثرة الَجنان، وثبات الُحجة، وظهور امُلنَّة، وقوة العارضة، ة ِشدَّ يمدحون وكانوا
الشاعر: قال ذلك. بخالف ويهجون الخصم؛ عن والُعلو

ِع��ْط��را وال ِح��الًال يَ��ش��َه��ْد ول��م َح��م��ي��ًدا يَ��ِع��ْش ول��م ُخ��ص��وًم��ا يَ��ش��َه��ْد ل��م َط��ب��اق��اءُ

الطائي:58 ُزبيد أبو قال

َم��ش��ه��وِد م��أِق��ٍط ف��ي ي��وًم��ا ُج��ُه األْو تَ��ُم��وُت إذا وخ��ط��ي��ٍب

هنا وهو طباقاء، وجمل عياياء، جمٌل اب: الرضِّ يُحِسن لم إذا للبعري يُقال طباقاء،
ُمتجاورين كانوا إذا ِحالل، حيٌّ ويُقال الجماعات، الحالل: للُحجة. يتَّجه ال الذي للرجل
فيه. يُقتتل الذي املوضع واملأقط: الضيِّق. املوضع املأقط: الحرس. هنا: ها والعطر ُمقيمني.

بن حرملة هو الطائي زبيد وأبو الطائي. زبيد أبو أنه والصحيح كذلك. وليس زيد، أبو األصل: يف 58

وهو بليًغا. اًفا وصَّ فصيًحا، لِسنًا وكان نرصانيٍّا. ومات واإلسالم، الجاهلية أدرك مخرضم شاعٌر املنذر،
معاوية. عهد يف ومات طويًال، عمًرا ر عمَّ عثمان، حرضة يف األسد وصف الذي
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الغنَوي: خليفة بن نافع وقال

وال��َه��ْدُر ال��زَّوائ��ُر ف��ي��ه��ا ف��ش��ا ُق��روٌم ك��أنَّ��ه��م األم��ي��ِر ب��اِب ل��دى وخ��ص��ٍم

ويُقال هيجه، عند صوته الهدر: يزأرون. الذين الزوائر: املصاعب. الجمال القروم:
الهدير. له

َش��ذُْر ُدرَّتِ��ه��ا أع��ق��اِب ف��ي رِّ ال��دُّ م��ن ��ٍة ب��ُم��ِل��مَّ ال��ُم��ن��ى ُدوَن ل��ه��م دَل��ف��ُت

دنوت. دلفت:

َخ��ْص��ُر ل��ه��ا ل��ي��س يَ��ْه��م��اءَ ُم��ط��بِّ��ق��ًة وج��دتَ��ه��ا م��ن��ه��ا أْدِن ق��ال��وا ال��ق��وُم إذا

بالحجة. طبقتهم قد أي مطبقة: وجدتها واختِرصها. قلِّلها أي منها، أدِن قوله:
إليها يُهتدى ال التي يعني هنا ها ويهماء الطريق، فيها يُهتدى ال التي األرض اليهماء:
يهماء: وأرض ليشء. يهتدي ال الذي الحائر الرجال: من واأليهم عندها. الخصوم ويضل

عالمة. فيها يكن لم إذا
الطَُّهوي: ِقطاف بن األسلع وقال

ُم��س��َل��ِم ج��رَّ ب��م��ا وم��خ��ذوٍل ط��ري��ٍد ج��ارٍم َم��ع��َش��ِر ك��لُّ ل��َق��وم��ي ِف��داءٌ
دم��ي59 ح��َق��ن��وا وه��م ِح��ْج��ل��ي ق��َص��م��وا وه��م يَ��س��ت��ق��ي��ُدن��ي ال��ذي ال��َخ��ص��َم أف��َح��م��وا ُه��ُم
َع��َرم��َرِم ُزه��اءٍ ذي وَج��م��ٍع ِس��الٍط وأل��ُس��ٍن ال��َم��ض��ي��َق يُ��ف��رِّج��َن ب��أي��ٍد
تَ��وءِم غ��يْ��َر واض��ًح��ا ال��ُم��ح��يَّ��ا ج��م��ي��َل م��ن��ه��ُم ال��ب��اِب ل��دى تَ��ع��َدْم ل��م ش��ئ��َت إذا

بطن. يف املولودان األخوان التوءمان:
ذلك: يف التميمي وقال

وال��نَّ��ش��اط��ا؟ واإلق��داَم وال��ج��اَه ��الط��ا ال��سِّ األل��ُس��َن رأي��َت أَم��ا
��غ��اط��ا ال��ضِّ ت��رى ح��ي��ث ال��نَّ��دى إنَّ

قيدي. حجيل: 59
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الشاعر: قول إىل األخري البيت يف ذهب

ال��ُك��َرم��اءِ َم��ن��اِزُل وتُ��ْغ��ش��ى ال��َح��بُّ يَ��ن��ت��ِث��ُر ح��ي��ُث ال��طَّ��ي��ُر يَ��س��ُق��ُط

اآلَخر: قول وإىل

ال��زُّوَّارا ل��ك يَ��ه��دي ال��ِغ��ن��ى وت��رى ُض��ي��وُف��ه ال��ف��ق��ي��ِر ب��ي��ِت ع��ن يَ��رَف��ضُّ

األول: املعنى يف وأُنشَد

ت��يَّ��اِح ��ٍط ُم��ت��خ��مِّ ب��ه ث��ق��ًة أم��اَم��ه��م ق��دَّم��وه ق��وٍم وخ��ط��ي��ِب
ب��ِم��الِح م��م��لِّ��ٌح خ��َط��ب��ُت ��ا ل��مَّ ك��أنَّ��ه ف��ظ��لَّ ُخ��ْط��ب��تَ��ه ج��اَوب��ُت

فيما ويدخل يشء كل يف يعرض الذي وامِلتيَح: التيَّاح غضب. مع امُلتكرب امُلتخمط:
امِللح. من ُملِّح كأنه ُمنقبض أي بمالح؛ مملَّح قوله: يعنيه. ال

أيًضا: وأُنشَد

ِغ��ص��اِص ٍة ُم��م��الَّ ف��ي تَ��ألألَ نَ��ش��اِص ف��ي بَ��رٍق ل��ض��وءِ أِرق��ُت

والتأللؤ، بُمنبسط. وليس بعض، فوق بعضه امُلرتفع األبيض السحاب النشاص:
باملاء. ت ُغصَّ قد غصاص: باملاء، ممالة رسعة. يف الربق ظهور

ال��َخ��ص��اِص َخ��َل��ِل م��ن ال��غ��ي��َث تَ��م��جُّ ُس��ْح��ٌم ب��ال��م��اءِ ُدلَّ��ٌح َل��واِق��ُح

ُسحم: باملاء. املثقلة الظاهرة الدانية والدلح: الريح. من لقحت قد التي اللواقح:
السحاب. خلل هنا: ها الخصاص سود.

َم��غ��اص��ي غ��اص��وا أو ال��ق��وِل بُ��ح��وَر ك��َس��بْ��ح��ي س��بَ��ح��وا ه��ل ال��ُخ��ط��ب��اء َس��ِل
ال��ِغ��واِص ف��ي أم��َه��ُر وب��األس��ج��اِع وب��ال��ق��واف��ي ب��ال��نَّ��ث��ي��ر ِل��س��ان��ي

غري عىل املزدوج الكالم األسجاع: الشعر. أبيات خواتم القوايف: املنثور. الكالم النثري:
وزن.
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ال��َم��غ��اِص لُ��َج��ِج ف��ي ال��َغ��وَص يُ��ِج��ي��ُد بَ��ح��ٍر لُ��جِّ ف��ي ال��ذي ال��ُح��وِت م��ن
َخ��ص��اِص م��ن ب��ال��تَّ��ك��رُّم وأس��تُ��ُر نَ��ْف��س��ي ألُِع��فُّ إنَّ��ن��ي َل��َع��ْم��ُرك

ثعلبة: بن مالك بن سعد بن سالمة بن سليمان بن ناشب بني من لرجل وأُنشَد

غ��ارا ال��َق��م��راِن إذا َل��ن��ا يُ��ض��يءُ نَ��ج��ٍم وك��لُّ ال��س��م��اءِ َق��م��ُر َل��ن��ا
ج��ارا ال��ُخ��ط��ب��اءِ ِل ب��أوَّ ف��ل��ي��َس ِن��زاٍر أب��ي ب��غ��ي��ِر يَ��ف��َخ��ْر وم��ن

لألقرع: وأنشد

َط��َل��ع��ا َخ��ص��ُم��ه م��ا إذا األم��ي��ِر ع��ن��َد َع��ثْ��رتَ��ه ال��َخ��ْص��َم أُق��ي��ُل ال اْم��ُرٌؤ إنِّ��ي
ُم��ل��ت��ِف��ع��ا ال��دَّه��َر ت��راه َخ��ْص��م��ي ووج��ُه ب��ن��ا ال��ِخ��ص��اُم ج��دَّ إذا وْج��ه��ي يُ��ن��ي��ُر

وأُنشَد:

وح��اِج��بُ��ه م��ن��ه ال��َع��ي��ُن ع��نِّ��ي ص��دَّ وإْن واث��ًق��ا ال��َح��ف��ي��ظ��ِة ف��ي ب��نَ��ْص��ري ت��راه
ع��اِص��بُ��ه ال��رِّي��َق اس��تَ��ي��ب��َس م��ا إذا نَ��ص��وًرا وج��دتَ��ن��ي ال��ُك��م��اِة أي��دي خ��َط��رْت وإْن

الرجل والَكميُّ َكِمي، جمع الكماة: كالمه. يتم حتى به يعتصم يابسه، عاصبه:
شهادته الرجل ى كمَّ ويُقال: ، املتسرتِّ به ر املتكفِّ يعني بالسالح؛ ي املتكمِّ وهو ي، املتكمِّ

وسرتها. كتمها إذا يها، يكمِّ
به: واالعتصام الريق وذكر أحمر، ابن وقال

األم��ُل ال��طَّ��ام��ِع ِري��َق يُ��دوُِّم وق��د أُص��اِح��بَ��ه أْن وأج��ِدْر ال��ثَّ��ن��اءُ ه��ذا

ُعروة: ابنه يرقِّص وهو العوَّام بن الزُّبري وقال

��دِّي��ِق ال��صِّ ول��ِد م��ن ُم��ب��اَرٌك َع��ِت��ي��ِق أب��ي آِل م��ن أب��يَ��ُض
ِري��ق��ي أَل��ذُّ ك��م��ا أَل��ذُّه
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أسد: بني من امرأة وقالت

��َم��ْد ال��صَّ وب��ال��س��يِّ��ِد م��س��ع��وٍد ب��ِن ب��ع��م��ِرو أَس��ْد بَ��ِن��ي ب��َخ��ي��ِر ال��نَّ��اع��ي بَ��َك��َر أَال
َص��َدْد وال ع��ن��ه َح��ْج��َر ال َم��ع��ِق��ٍل أب��و ف��إنَّ��ه ب��ال��ج��واِب يَ��ْع��ي��ا ك��ان ف��َم��ن
ال��بَ��َل��ْد ب��ه تَ��ن��اءى أْن أْخ��ش��ى ك��ن��ُت وم��ا ق��بْ��َره ال��ثَّ��ويَّ��ِة ب��َص��ْح��راءِ أث��اروا

تصغري فهي الثُّوية قال ومن الثوية، صحراء له يُقال موضع الثوية: تبعد. تناءى:
الثَّوية.

َكَلدة: بن َفضالة يف َحجٍر بن أوس وقال

ِط��ْم��الِل ِه��دَم��ي��ِن ذي ألش��َع��َث م��ن أم ب��أرَم��ل��ٍة يُ��وص��ى م��ن ُدَل��ي��ج��َة أب��ا
وأق��واِل؟ ك��ي��ٍد أُول��ي ال��ُم��ل��وِك ل��دى ح��َف��ل��وا إن ال��ق��وِم خ��ط��ي��َب ي��ك��وُن م��ن أم

الفقري. والطمالل: خَلًقا. كان إذا أهدام، ثوٌب يُقال خَلقني، ثوبني هدمني:
كلدة: بن فضالة يف أيًضا وقال

وال��ح��اِرِب ال��ح��يِّ ال��ج��اب��ِر ع��ل��ى آالِئ��ه ُح��س��ِن ع��ل��ى أَل��ْه��ف��ي
وال��ح��اج��ِب ��رادِق ال��سُّ ب��يْ��َن ِك ال��ُم��لُ��و ح��تَ��م��اِت وِرْق��ب��ِت��ه
ع��ائ��ِب وال َم��ِع��ي��ٍب غ��يْ��َر ِل ال��رِّج��ا أْه��َل ال��م��ق��ال��َة وي��ك��ف��ي

امللك. من مكانته عىل ليدل والحاجب الرسادق بني وجعله امللوك. إذن انتظاره ورقبته:
أيًضا: وأُنشَد

ِس��ب��الُ��ه��ا ُص��ْه��ٍب ��غ��ِب ال��شَّ ف��ي َق��َدٍم أُول��ي ُرءوَس��ه��م يُ��ن��ِغ��ض��وَن ِغ��ض��اٍب وَخ��ص��ٍم
نَ��ك��الُ��ه��ا آخ��ري��ن ُغ��واًة يَ��ُردُّ ف��أص��ب��ح��ْت ��م��اِل ال��شِّ إبْ��َط ل��ه��م ض��رب��ُت

الناحية. تلك يف يكون ألنه الفؤاد؛ يعني الشمال: إبط
ُخَويلد: بن ُشتَيم وقال

َرف��ي��ق��ا أس��ًوا ت��أُس ل��م إنَّ��ك َح��ل��ي��ُم ي��ا ل��س��يِّ��ِدن��ا وق��ل��ُت
ف��ري��ق��ا وتُ��بْ��ق��ي ف��ري��ًق��ا تُ��ع��ادي َش��أِوه��ا ع��ل��ى َع��ديٍّ��ا أَع��ن��َت
َخ��ن��َف��ق��ي��ق��ا ُم��ؤِي��ًدا ب��ه��ا ف��ج��ئ��َت ك��لَّ��ه��ا ل��ي��ل��ًة ب��ه��ا زَج��رَت
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داهية خنفقيق: داهية. ومؤيد: الطبيب. واآليس مصدران، وأًىس أسًوا تُداوي، تأسو:
الَفرس. لركض الَغلوة الشأو: أيًضا.

له: البن يقولها بَلَعنرب، موىل آلدم وأُنشَد

وُزْب ُخ��ص��ٍي م��ن ُخ��ص��يُ��ك ِب��أَب��ي ي��ا ِب��أَْب ف��وق وي��ا أن��َت ِب��أب��ي ي��ا
ال��َوَص��ْب َم��ع��اري��َض ال��ل��ُه ج��نَّ��بَ��ك ال��ُم��ِح��ب ق��وُل وك��ذا ال��ح��ب��ي��ُب أن��َت
وَك��َل��ْب ُس��ع��اٍل م��ن ال��ُج��ن��وَن وذا ال��َج��َرْب ذا وتُ��داوي تُ��ف��ي��َد ح��ت��ى
ال��َع��ِص��ْب ال��ي��وِم ف��ي ��اِع��َر ال��شَّ وتَ��ح��ِم��َل ال��َح��َدْب ذو يَ��س��ت��ق��ي��َم ح��ت��ى وال��ُح��ْدَب
أِرْب َص��ع��ٌب َج��ِدٌل أراَد وإْن ال��تَّ��َع��ْب ك��ث��ي��راِت َم��ب��اه��ي��َر ع��ل��ى
ُرتَ��ْب إل��ى ُرتَ��ٍب م��ن أظ��َل��ع��تَ��ه ال��رَُّك��ْب أوس��اَط تَ��ن��ُق��ُب ُخ��ص��وم��ًة
َك��ِل��ْب ِم��ل��ح��اٌح أش��َوُس ب��ه��ا يَ��رم��ي ��ُه��ْب ال��شُّ أم��ث��اَل األب��ص��اُر تَ��رى ح��ت��ى

ِم��ذَْب م��ي��م��وٌن اِت ��دَّ ال��شَّ ُم��ج��رَُّب

كان إذا وعصبصب، وعصيب َعِصب يوم يُقال: الشديد، والعصب: املرض. الوصب:
إذا أَرب، وله وأِرب أريب رجل يُقال: األرب، البُهر. عالهم قد متاعيب مباهري: شديًدا.
واحدة الرتبة: مشيه. يف خمع إذا الرجل ظلع يُقال: أظلعته، حازًما. أديبًا عاقًال كان
إىل يشء من تُخرجه أي املختلفة؛ األشياء هنا ها وهي الدَّرج، وهي والرتبات، الرتب
أي كلب: اليشء. عىل اإللحاح من ُملح، ملحاح: عينه، بمؤخر ينظر الذي األشوس: يشء.

نفسه. وعن حريمه عن يذبُّ أي مذب: كَلب. قد الذي
عثمان: بن وثيمة أباها ترثي وثيمة ابنة وقالت

ال��ع��ظ��ي��م��ْة ويَ��ْك��ف��ي��ن��ا َل��ن��ا َد ال��تِّ��ال ال��م��اَل ال��واِه��ُب
ع��ظ��ي��م��ْة ُم��ج��لِّ��ح��ٌة ن��َزل��ْت إذا ِم��دَره��ن��ا وي��ك��وُن
ِدي��م��ْة األرِض ف��ي تَ��َق��ْع ول��م ءِ ��م��ا ال��سَّ آف��اُق واح��م��رَّ
ال��ه��ش��ي��م��ْة أح��َم��َده��ا ك��اَن ح��ت��ى اآلك��اُل وتَ��ع��ذََّر
ُم��ِس��ي��م��ْة بَ��َق��ٌر وال إِب��ٌل وال تَ��ْرع��ى ثُ��لَّ��ٌة ال
ال��ي��ت��ي��م��ْة ��ع��ِة وال��ُم��دفَّ ِم��ِل األرا م��أوى أْل��َف��ي��تَ��ه
ال��ُخ��ص��وم��ْة ف��ي تُ��ُف��وِض��َح إذا األل��دَّ ال��َخ��ْص��َم وال��داِف��َع
ال��ح��ك��ي��م��ْة ُخ��ط��ب��ِت��ه وَف��ص��ِل َد ع��ا ب��ِن لُ��ق��م��اَن ب��ِل��س��اِن
ال��ح��ك��وم��ْة ف��ي وال��تَّ��ج��اذِب ُف��ِع ال��تَّ��دا ب��ع��َد أْل��َج��م��تَ��ه��م
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عنهم. املتكلم القوم لسان واملدره: املستفاد. والطارف: املال. من القديم التالد:

القحط. وكثُر املطر وقل الربد اشتد السماء: آفاق احمر ُمصممة. داهية أي مجلحة:
أُْكل، جمع اآلكال: تمنَّع. تعذَّر: سكون. مع الدائمة األمطار وهي يَم، الدِّ واحدة ديمة:
العرش إىل الست بني ما الثلة: يُكرس. أي الشجر، من م يُهشَّ ما الهشيمة: يؤكل. ما وهو

راعية. مسيمة: الغنم. من
النباهة يف لُقمان بن ولَُقيْم واألصغر، األكرب عاد بن لقمان شأن تعظِّم العرب وكانت
يف املذكور الحكيم لقمان غري وهذان الِحلم. ويف اللسان ويف والحكم، العلم ويف والقدر،

تولب: بن النمر قال شأنه وِعظم قدره والرتفاع ون. املفرسِّ يقول ما عىل القرآن

وابْ��نَ��م��ا ل��ه أخ��ٍت اب��َن ف��ك��اَن أخ��ِت��ه م��ن لُ��ق��م��اَن ب��ُن لُ��َق��ي��ُم
ُم��ظ��ِل��م��ا ب��ه��ا ف��ُغ��رَّ ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��ح��َص��ن��ْت ��َق ُح��مِّ ل��ي��ال��َي
ُم��ح��ِك��م��ا َرج��ًال ب��ه ف��ج��اءْت ُم��ح��ِك��ٌم َرج��ٌل ب��ه��ا ف��ُغ��رَّ

ُمنِجب رجٌل ولقمان ُمحِمقة، امرأٌة إني لقمان: المرأة قالت لقمان أخت أن وذلك
فوقع لقمان، امرأة بيت يف فباتت ففعلت، ليلتك. يل فَهبي ُطهري، ليلة يف وأنا ُمحِكم،
فهي الحمقى ولدت إذا واملرأة قال. ما تولب بن النمر قال فلذلك بلقيم؛ فأحبلها عليها

أكياًسا. غريها من زوجها ولد يُرى حتى ذلك يُعَلم وال ُمحِمقة،
بنات: ذات امرأٌة وقالت

ُم��ع��لَّ��ق��ْة ُخ��ْص��ي��ًة رأي��ُت إذا ُم��ح��ِم��ق��ْة أك��وَن أن أُب��ال��ي وم��ا

اآلَخر: وقال

ِم��ح��م��اِق األع��راِق ض��اوي��ِة نَ��س��ِل م��ن َح��ِم��ًق��ا ً اْم��َرأ ُك��ن��َت أْن ب��َس��ع��ِي��َك أْزرى

إذا ضاوية، وفيه ضاٍو رجل يُقال: نحيفتها، األعراق ضعيفة أي األعراق: ضاوية
الرجل يتزوج ال أي تضووا.» ال «اغِرتبوا الحديث: يف وجاء الجسم، قليل نحيًفا كان
األصول، واألعراق: ضًوى. يَضوى ضِوي منه والفعل ضاويًا، ولده فيجيء القريبة القرابة

الحمقى. تلد أن عادتها التي واملحماق:
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والتبيني البيان

القوابل: إحدى قالت البنات يف ولبغضهم

وأيْ��ِر ب��ُخ��ْص��ي��ٍة وَط��رِّق��ي ب��َخ��ي��ِر َط��رِّق��ي َس��ح��اُب أي��ا
ال��بُ��َظ��ي��ِر َط��َرَف تُ��ِري��ن��ا وال

إخوته: بني يُخاطب وهو هات، األمَّ إنجاب يف آَخر وقال

آَخ��ري��ن��ا أُن��اٍس ع��ن وِح��ل��ًم��ا م��ال��ي وأك��ِل ع��ل��يَّ َع��ف��اري��تً��ا
ُم��ت��ظ��لِّ��م��ي��ن��ا ُك��ن��تُ��ُم م��ا إذا ظ��َل��م��تُ��م ��ك��ُم ع��مِّ غ��يْ��َر ف��ه��الَّ
ِل��ل��بَ��ِن��ي��ن��ا أك��يَ��ُس األمِّ وَك��ي��ُس أك��اَس��ْت ِل��َك��يِّ��س��ٍة ُك��ن��تُ��م ف��َل��ْو
األخ��ي��ن��ا بَ��ِن��ي ك��َش��رِّ ل��ه وك��ن��ُت ُس��وءٍ ع��مَّ َف��زارُة َل��ن��ا وك��اَن

جريان عند ويبيت يقيل وكان امرأته، خيمة الضبِّي حمزة أبو هجر البنات ولبغض
وتقول: صها ترقِّ هي وإذا بخبائها يوًما فمرَّ بنتًا، امرأته ولدت حني له،

يَ��ِل��ي��ن��ا ال��ذي ال��ب��ي��ِت ف��ي يَ��ظ��لُّ يَ��أِت��ي��ن��ا ال َح��ْم��زَة ألب��ي م��ا
أي��ِدي��ن��ا ف��ي ذل��ك م��ا ت��ال��ل��ِه ال��بَ��ِن��ي��ن��ا نَ��ِل��َد ال أْن َغ��ْض��ب��اَن
ِل��َزاِرِع��ي��ن��ا ك��األرِض ون��ح��ُن أُع��ِط��ي��ن��ا م��ا ن��أُخ��ذُ وإنَّ��م��ا

ِف��ي��ن��ا َزَرع��وه ق��د م��ا نُ��ن��ِب��ُت

وابنتها. امرأته رأس فقبَّل البيت، ولج حتى الشيخ فغدا
الذكر بني ما فضل ويف «الحيوان»، كتاب من اإلنسان كتاب يف يقع الباب وهذا
السبب يجري قد ولكن والتبيني، البيان باب يف يدخل مما الباب هذا وليس ا، تامٍّ واألنثى
طال إذا الباب من خروجه ألن الكتاب؛ لقارئ تنشيًطا يكون ما بقدر معه فيُجرى

هللا. شاء إن نشاطه يف وأزيَد قلبه عىل أروح ذلك كان العلم لبعض
لقمان: بن لقيم شأن تعظيم يف األول قال وقد

وأرم��اِس أح��ج��اٍر ره��ي��ن��َة ل��ك��ْن َح��َج��ًرا ال��ف��ت��ى ِص��ي��َغ ف��م��ا اص��بَ��ح��ي��ن��ي ُق��وم��ي
م��رم��اِس آَل وأْف��ن��ى لُ��َق��ي��ًم��ا أْف��ن��ى ِغ��يَ��ٍر ذو ال��دَّه��َر ف��إنَّ اص��بَ��ح��ي��ن��ي ُق��وم��ي
وإي��آِس إن��ع��اٍم ب��ي��ِن م��ن وال��دَّه��ُر َخ��ب��ٌر غ��ٍد ف��ي ويَ��بْ��دو َخ��م��ٌر ال��ي��وَم
ب��ال��ك��اِس ��نِّ ال��سِّ َق��رُع ال��َه��مَّ يَ��ص��َح��ُب ال ُم��رت��ِف��ًق��ا ال��دَّه��ِر َح��َدث��اِن ع��ل��ى ف��اش��َرْب
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البيان باب

يُقال: القرب، الرمس: العيش. رشب والغبوق: الغداة. رشب بوح الصَّ اصبحيني:
دفنته. إذا وأرُمسه أرِمسه امليت رمست

لقمان: ِذكر يف الَقيني60 الطََّمحان أبو وقال

وأْق��راِن ٍف أُالَّ تَ��ق��طُّ��ُع ف��ي��ه َع��ج��ائ��بُ��ه تَ��ْف��ن��ى وال ال��زَّم��اَن إنَّ
لُ��ق��م��اِن ح��يِّ ب��ق��اي��ا م��ن ك��أنَّ��ه��م ُم��وزَّع��ًة أْف��راًق��ا ال��َق��ي��ِن بَ��نُ��و أم��َس��ْت

وهم قليلة، بقايا ولبعضهم السالفة، والقرون البائدة، األمم هذه العرب ذكرت وقد
وأميم، وعمالق، ووبار، وجاسم، ُجْرهم، مثل: مغمورون، ُمتفرقون العرب يف أشالء
جَدن. وذي عرت، بن وَقيل الناصور، وبني ماس، والهس ولقمان، وجديس، وَطسم،

الروم. من أصلهم إن الناصور بني يف ويُقال
﴿َفَهْل وقال: أَبَْقى﴾. َفَما ﴿َوثَُموَد فقال: عنهم وجل عز هللا خربَّ فقد ثمود فأما
العرب قبائل يف أن ويزعم بالقرآن يصدِّق مسلم من أعجب أنا بَاِقيٍَة﴾. ِمْن َلُهْم تََرى
عىل وقع إنما ذلك أن أَبَْقى﴾، َفَما ﴿َوثَُموَد قوله: ل يتأوَّ ُعبيدة أبو وكان ثمود. بقايا من
القوم، يف الرأي سوء ُعبيدة أبي من أخرجه التأويل وهذا األكرب. الجمهور وعىل األكثر
فيجعله منه، مستثنًى غري ُمطَلق وخرب مقيَّد، غري ُمرَسل عام خٍرب إىل يجيء أن له وليس
ِمْن َلُهْم تََرى ﴿َفَهْل قوله: بعد ُمتأول أو لطاعن بقي يشء وأي منه. كاملستثنى ا خاصٍّ
من هللا معاذ باقية؟ حي كل يف منهم نرى قد نحن كنا إذا ذلك يقول فكيف بَاِقيٍَة﴾؟
هللا قال وقد ثمود، بقايا من أنَّا يزعمون امِلنرب: عىل يوًما قال اج الحجَّ أن ورَووا ذلك.

أَبَْقى﴾. َفَما ﴿َوثَُموَد وتعاىل: تبارك
العجم ولكن فكثري، ذلك، وأشباه ويونان َكنْعان مثل العجم، من البائدة األمم فأما

األحياء! وال األموات شأن بحفظ عناية لها ليست

أدرك صعلوك، خارٌب فارس، شاعٌر القضاعي، القيني الرشقي بن حنظلة هو القيني: الطمحان أبو 60
القائل: وهو فيهما، خبيثًا فكان واإلسالم الجاهلية

ك��واك��بُ��ه تُ��وارى ال ي��وًم��ا وأص��بَ��ُر ق��ب��ي��ل��ًة َخ��ي��ٌر ال��ن��اِس أيُّ ق��ي��َل إذا
َم��راق��بُ��ه تُ��ن��اُل ال َص��ع��ٍب ف��وَق ع��َل��ْت أروم��ٌة ع��م��ٍرو ب��ِن ألِم بَ��ن��ي ف��إنَّ
ث��اِق��بُ��ه ال��َج��ْزَع ن��ظَّ��َم ح��ت��ى ال��لَّ��ي��ِل ُدج��ى وُوج��وُه��ه��م أح��س��ابُ��ه��م ل��ه��م أض��اءْت
راِك��بُ��ه أج��َدَب ال��م��ع��روِف َم��ط��ل��ُب إذا ال��نَّ��دى ع��ن يُ��ح��َص��روَن ال َم��ج��ِل��ٌس ل��ه��م
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لقمان: ِذكر يف َعَلس61 بن امُلسيَّب وقال

ب��ال��َق��ْف��ِر وأن��َت ال��ِع��راِق َس��ه��ِل ِم��ن ال��َم��ط��يَّ��َة أع��م��ل��ُت وإَل��ي��َك
وال��نُّ��ْم��ِر ك��األُْس��ِد ��ه��وا وتَ��وجَّ ن��َزل��وا ُه��ْم إذا ال��رَّئ��ي��ُس أن��َت
ال��َق��ْدِر ل��ي��ل��َة َر ال��ُم��ن��وَّ ك��ن��َت بَ��َش��ٍر ِس��وى ش��يءٍ م��ن ك��ن��َت ل��و
ب��ال��َق��ْط��ِر ج��اَد ��ا ل��مَّ يَّ��اِن ال��رَّ م��ن ب��ال��ع��ط��اءِ أج��َوُد وألن��َت
ال��ذُّْع��ِر62 ف��ي ول��جَّ ��راُخ ال��صُّ نَ��َق��َع إذ أُس��ام��َة م��ن أش��َج��ُع وألن��َت
ب��األْم��ِر َع��يَّ ��ا ل��مَّ لُ��ق��م��اَن م��ن تَ��ن��ِط��ُق ح��ي��َن أب��يَ��ُن وألن��َت

الجعفري: ربيعة بن لبيد وقال

ال��تَّ��دبُّ��ِر ُح��ك��ُم ل��ق��م��اَن ع��ل��ى وأع��ي��ا انَّ��ن��ي ول��َو َل��ي��تَ��ن��ي ��ا ُق��سٍّ وأخ��َل��َف
��ِر ال��ُم��س��حَّ األن��اِم ه��ذا م��ن َع��ص��اف��ي��ُر ف��إنَّ��ن��ا ن��ح��ُن ك��ي��ف تَ��س��أل��ي��ن��ا ف��إْن

امرؤ قال كما املخدوع، واملسحر والرشاب، بالطعام امُلعلل واملسحر الرئة، َحر: السَّ
القيس:

��راِب وب��ال��شَّ ب��ال��طَّ��ع��اِم ونُ��س��َح��ُر َغ��ي��ٍب ألم��ٍر ُم��وِض��ِع��ي��َن أران��ا

وبالرشاب. بالطعام ونُسَحر نُخدَع فكأنا نُعلَّل؛ أي
الفرزدق: وقال

يَ��ه��ابُ��ه��ا ع��اٍد ب��ُن ل��ق��م��اُن ك��ان ل��ق��د ِح��ي��اَض��ه��ا َم��َع��دٌّ ص��ان��ْت َح��وَم��ت��ي ل��ئ��ْن

ديوانه. يف وُمثبَتة األعىش إىل منسوبة األبيات هذه رأيت علس، بن املسيب وقال قوله: 61

يقول: حيث علس بن للمسيب أولهما بيتنَي؛ من مركَّب البيت هذا 62

الذعِر يف ولج الرصاخ يقع إذ أسامة من أشجع وألنت

يقول: حيث ُسلمى أبي بن لُزهري وثانيهما

الذُّعِر يف ولُجَّ نَزاِل ُدعيت إذا أنت الدِّرِع َحشُو ولِنعَم

ارتفع. الرصاخ: نقع األسد. وأسامة: لألعىش. بعضه أو البيت هذا نسبة الصواب من وليس
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آَخر: وقال

ِب��زاِد ف��ِج��ئْ ي��ع��ي��َش أْن ف��َس��رََّك تَ��م��ي��ٍم م��ن َم��يْ��ٌت م��اَت م��ا إذا
ال��ِب��ج��اِد ف��ي ��ِف ال��ُم��ل��فَّ ال��ش��يءِ أو ب��تَ��م��ٍر أو ب��َل��ح��ٍم أو ب��ُخ��ب��ٍز
ع��اِد ب��ِن ل��ق��م��اَن رأَس ل��يَ��أُك��َل ِح��رًص��ا اآلف��اَق يُ��ط��وُِّف ت��راه

التغلبي: أُفنون وقال

َج��َدِن وذي ول��ق��م��اٍن َق��ي��ٍل رب��ي��َب إَرٍم وم��ن ع��اٍد م��ن ك��ن��ُت أنَّ��ن��ي ل��و

آَخر: وقال

ُف��ن��وِن ذو وال��دَّه��ُر ه��ِر ِل��ل��دَّ وال��ف��ت��ى ال��َع��ي��ِش ل��ذَُّة م��ا
ُج��ُدوِن وذا ع��اًدا أه��َل��َك َط��ْس��ٍم وق��ب��َل َط��ْس��ًم��ا أه��َل��َك
وال��ن��ق��وِن لُ��ق��م��اَن وح��يَّ وم��أرٍب ج��اس��ٍم وأه��َل
ل��ل��َم��ن��وِن وال��ح��يُّ ل��ل��َف��ق��ِر وال��تَّ��غ��نِّ��ي ل��ل��ُع��س��ِر وال��يُ��س��ُر

والرشاقة، والتخلُّص والبالغة، والتحبري والطالقة، البيان يُحبون كانوا وإن وهم قال:
التزيُّد من ذلك يف ملا واإلكثار؛ واإلسهاب والتكلف والَهذَر السالطة يكرهون كانوا فإنهم
البالغة؛ يف الفضول يكرهون وكانوا والقدر. الُعلو يف واملنافسة الهوى، واتباع وامُلباهاة،
هو فإنما األرض يف ِمراءٍ وكل البذاء، إىل تدعو والسالطة السالطة، إىل يدعو ذلك ألن
أشفق والذم، اإلثم وخاف نفسه، وحاَسب وميَّزه، كالمه ل حصَّ ومن الفضول. نتاج من
من معة السُّ حب يف وما الُقبح، وُهجنة الُعجب ثمرة وخاف العادة، وسوء الرضاوة من

اإلخالص. مجانبة من الرياء يف وما الفتنة،
أوس فقال املحاسبة، فيه ترك أنه ُظن بكالٍم بالطعام الصامت بن ُعبادة دعا ولقد
بايعت منذ بكلمة تكلَّمت ما قال: ثم فاسرتجع املحاسبة. فيه ترك قد إنه اد: شدَّ بن
حمزة، أبي عن سَلمة، بن اد حمَّ عن ورَووا قال، مخطومة. مزمومًة إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
امَلعاذر؛ دَِع وقال: املال. وفضول الكالم، فضول يف الناس يَهِلك إنما قال: إبراهيم عن
وقال يشء. بكل التخلص إىل داعية ألنها كذلك املعاذر صارت وإنما َمفاجر. أكثرها فإن
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وقال الُعجب. من عليه خوًفا الحديث. وِحفَظ إيَّاك أيوب: يل قال ُمطيع، أبي بن م سالَّ
الكذب. يُخالط فإنه االعتذار؛ دع النخعي: إبراهيم

تلك باُل ما فقال: داره، يف َفرٍش إىل سريين ابن دار يف وهو شابٌّ ونظر قالوا:
تدعو النظر ُفضول إن أخي، ابن يا سريين:63 ابن فقال األخرى؟ اآلُجرَّة من أرفع اآلُجرَّة

القول. ُفضول إىل
النظر فضول يقول: عيل بن عيىس سمع من أخربني قال السندي، بن إبراهيم وزعم
إىل يدعو القول وفضول القول، فضول إىل تدعو النظر وفضول الخواطر، فضول من
استكراه من خرج لسانه استصالح تَدارك ثم الكالم فضول تعوَّد ومن العمل، فضول

الفضول. من أقبح إىل إبطاؤه أخرجه أبطأ وإن القول،
فلما ُزرارة، بن َمعبَد ابنته الضبِّي عمرو بن ِرضار أنْكَح العالء: بن عمرو أبو قال
فضل قال: الفضالن؟ وما قالت: الفضَلني. عليك أمِسكي بُنيَّة، يا لها: قال إليه أخرجها

الكالم. وفضل الُغلمة،
له قال ملا الذي وهو نفسه. ساءته بَنُوه ه رسَّ من قال: الذي هو عمرو بن وِرضار
نفيس وإكراهي األجل، تأخري قال: اك؟ نجَّ الذي وما وكذا، كذا يوم تخلَّصت كيف امُلنذر:

الطِّوال. امُلقِّ عىل
الطوال. الخيل أيًضا: وامُلق الطوال. النساء جماعة وامُلق: الطويلة. املرأة اء: املقَّ

خري إن أال فقال: بُعكاظ، عقريته ورفع فرسه ركب حتى استشالوه قد إخوته وكان
حتى ه ألمِّ إخوته عليه فانشل القنا بني ع ُرصِ أنه وذلك هات. األمَّ فزوِّجوا أال أمٌّ، حائل

أنقذوه.

فكاتبه مالك، بن ألنس عبًدا سريين والده وكان بكر، أبا يُكنى كان سريين، بن محمد هو سريين: ابن 63
كان بَدين وُحبس بزَّاًزا، محمد وكان الصدِّيق. بكر أبي موالة صفية أمه وكانت اها، وأدَّ ألًفا عرشين عىل
بيشء — سريين ابن يعني — األصم حدَّثك وإذا َسْمح، سيٌد «البرصي» الحسن األصمعي: قال عليه.

١١٠ه/٧٢٨م. سنة وتُويف ٣٣ه/٦٥٣م، سنة ُولِد ليل. حاطب وقتادة عليه، يَديك فاشُدْد
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فأعلم، أسمع فقال: صمته، طول عن فُسئل الصمت، يُطيل عبي الشَّ يُجالس أعرابي كان
املرء َمقتل وقالوا: ذهب. من السكوت لكان ِفضة من الكالم كان لو وقالوا: فأسلم. وأسكت
الذي هذا وقال: لسانه بطرف عنه، هللا ريض الصدِّيق، بكر أبو وأخذ وفكَّيه. َلحيَيه بني
َعقور. سبٌُع اللسان وقالوا: لسان. من سجن بطول أحقَّ يشءٌ ليس وقالوا: املوارد. أوردني
ألسنتهم.» حصائُد إال جهنم نار يف مناخرهم عىل الناَس يكبُّ «وهل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
كالمه، يف فخطل ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند رجل تكلَّم أشياخه: بعض عن األعرابي ابن وقال

اللسان.» طالقة من ا رشٍّ العبد أُعطَي «ما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال
عن جرير، بن غيالن عن ميمون، بن مهدي ثنا حدَّ خداش،1 بن وخالد العاييش وقال
فقلنا: وفد، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل َقِدمنا قال: أبيه، عن ري، خِّ الشِّ بن هللا عبد بن مطرِّف
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال الغرَّاء. الَجفنة وأنت َطوًال، علينا أطَولنا وأنت سيدنا، أنت هللا، رسول يا

ورسوله.» هللا عبد أنا فإنما الشيطان؛ يستفزَّنكم وال بقولكم قولوا الناس، «أيها
الخالفة كانت من هللا: رحمه العزيز عبد بن لعمر الَقْرسي هللا عبد بن خالد وقال

الشاعر: قال كما فأنت فتَها؛ رشَّ فقد َفته رشَّ ومن ِزنتَها، فقد زانَته

أيْ��ن��ا ِم��ث��لُ��ك أي��َن ��ي��ه تَ��م��سِّ أْن ِط��ي��بً��ا ال��طِّ��ي��ِب أط��يَ��َب وتَ��ِزي��دي��َن
َزيْ��ن��ا َوج��ِه��ك ُح��ْس��ُن رِّ ل��ل��دُّ ك��ان ُوج��وٍه ُح��ْس��َن زاَن رُّ ال��دُّ وإذا

عجالن، بن خداش بن خالد وهو أثبتناه. ما والصواب خطأ، وهذا حداس، بن خالد األصل يف كان 1

٢٢٣ه/٨٣٧م. سنة تُويف ُصفرة. أبي بن املهلب موىل وكان الهيثم، أبا يُكنى
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الشاعر: وقال معقوًال. يُعَط ولم َمقوًال، أُعطَي صاحبكم إن عمر: فقال

م��الُ��ك��ا ص��دي��ِق��ك ِم��ن ال��ثُّ��ريَّ��ا وُدوَن ��ٌة َش��حَّ ون��ف��ُس��ك م��ع��س��وٌل ل��س��انُ��ك

ارحمنا اللهم فقال: بدعوات. لنا هللا ادُع عمر: البن قالوا ناًسا أن له بإسناد وأخربنا
اإلسهاب. من باهلل نعوذ قال: الرحمن. عبد أبا يا ِزدتنا لو فقالوا: وارزقنا. وعاِفنا

ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث يف يقولها اإلسهاب، ذكر يف الدؤيل األسود أبو وقال
ي ُسمِّ وإنما ورجالهم، قريش وجوه من خطيبًا وكان الُقباع، هو والحارث املغرية، بن
والُقباع: به، ي فُسمِّ َلُقباع. املكتل هذا إن فقال: املدينة، ألهل بمكتل أتي ألنه الُقباع

لجرير: الفرزدق وقال القصري. الرأس الواسع

ح��ب��ائ��لُ��ه ع��ل��يَّ تَ��ق��ِدْر ف��ل��ْم زي��اًدا ع��ي��ِن��ه ك��اِس��َر أع��يَ��ي��ُت م��ا وق��بْ��َل��َك
وك��اه��لُ��ه ال��ُق��ب��اِع ُع��نْ��ُق ُك��ِس��رْت ول��و ��ًة ِح��جَّ ِت��س��ع��ي��َن آِت��ي��ه ال ف��أق��س��م��ُت

األسود: أبو قال

ال��ُم��ِغ��ي��رْة بَ��ِن��ي ُق��ب��اِع م��ن أِرْح��ن��ا خ��ي��ًرا ُج��زي��َت ال��م��ؤِم��ِن��ي��ن أم��ي��َر
َم��ري��رْة2 ل��ن��ا يُ��ِم��رُّ م��ا ع��ل��ي��ن��ا ف��أْع��ي��ا ف��لُ��ْم��ن��اه بَ��َل��ون��اه
ك��ث��ي��رْة َم��ذاه��بُ��ه وِم��س��ه��اٌب أُك��وٌل ِن��ْك��ٌح ال��ف��ت��ى أنَّ ع��ل��ى

الشاعر: وقال

ج��ال��ُب ��رِم ول��ل��صَّ ��اءٌ دعَّ ال��ش��رِّ إل��ى ف��إنَّ��ه ال��ِم��راءَ إيَّ��اَك إيَّ��اَك

العتاهية: أبو وقال

ِح��ي��ِن��ه غ��ي��ِر ف��ي َم��ن��ط��ٍق م��ن ب��ال��ف��ت��ى أج��َم��ُل وال��ص��م��ُت
َق��ري��ِن��ه م��ن وأش��َرُف أع��ل��ى ن��ف��ِس��ه ف��ي ام��رٍئ ك��لُّ

غري إنه أي مريرة: يمر ما ومعنى أثبتناه. ما والصواب بذاك، وليس هريرة، لنا يمر ما األصل: يف 2

األمر. من وليه فيما ُمحِكم
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عىل ي التوقِّ أن كما البالغة، من أشدُّ البالغة سياسة يقول: هارون بن سهل وكان
ومن الكالم، زلل من وبالتحرُّز والتثبُّت، بالتبنيُّ يأمرون وكانوا الدواء. من أشدُّ الدواء
ُميضِّ بعد الصواب من يَعِرض الذي هو الدَّبَري والرأي بَري. الدَّ الرأي ومن الرأي، زلل
أشد ذلك يف وبالتقدُّم والتعلُّم، بالتحلُّم يأمرون وكانوا استدراكه. وفوت األول الرأي
تسودوا. أن قبل هوا تفقَّ عنه: هللا ريض الخطاب بن عمر قال األحنف،3 وقال التقدم.

عزَّة: لُكثريِّ وأنشدوا واد. السَّ مع ؤدد السُّ عنه: هللا ريض يقول وكان

ال��ُم��ت��يَّ��ِم ال��ف��ؤاِد ط��اع��اِت ت��رِك وف��ي وازٌع ل��ل��م��رءِ واإلس��الِم ال��ِح��ل��ِم وف��ي
ب��ال��ت��ع��لُّ��ِم ِع��ل��ُم��ه��ا ِص��دٍق وأخ��الُق ُم��س��ت��ِب��ي��ن��ٌة ل��ل��ف��ت��ى ُرش��ٍد ب��ص��ائ��ُر

ون. والكافُّ الناهون وهم وازع، جمع والوَزعة: الناهي. الوازع:
األودي: األفوه وقال

ال��ِع��دا ال��ق��وِم ب��تَ��ح��يَّ��ِة ��م��ْت وت��ج��هَّ ِب��ش��ُره��ا تَ��غ��يَّ��َر ق��د ق��ري��ن��ُة أْض��ح��ْت
ت��رى ق��د م��ا ت��رى ال ��ا م��مَّ يَ��ك��ِف��ي��َك إنَّ��م��ا وق��ال��ت ب��إص��ب��ِع��ه��ا أل��َوْت

وأنشد:

َح��ك��ي��ُم ف��أن��َت ع��ن��ه ان��ت��ه��ْت ف��إذا َغ��يِّ��ه��ا ع��ن ف��انْ��َه��ه��ا ب��نَ��ْف��ِس��ك اب��َدأ
ال��ت��ع��ل��ي��ُم ويُ��ق��بَ��ُل م��ن��ك ب��ال��ق��وِل ويُ��ق��ت��دى وع��ظ��َت إْن تُ��ع��ذَُر ف��ُه��ن��اك

املثل يَُرضب وبه بحر، أبا ويُكنى صخر، أو اك الضحَّ اسمه إن ويُقال قيس، بن األحنف هو األحنف: 3
لهم قال يُجيبوا لم فلما اإلسالم، إىل يدعوهم قومه إىل بعث قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان والسيادة. الِحلم يف
فيمن يَِفد ولم وأسلم. فأسلموا ماليمها. عن وينهاكم األخالق مكارم وإىل اإلسالم إىل يدعوكم إنه األحنف:
فكان ليًال، العدو فبيَّتهم خراسان إىل عمر وبعثه عليه، وفد عمر عهد كان إذا حتى النبي، عىل وفدوا
عليهم حمل ثم ا. تَندقَّ أو عدة الصَّ يخضب أن ا، حقَّ رئيس كل عىل إن يقول: وهو األحنف ركب من أول
شهد ثم عثمان. خالفة يف الروذ َمرو فتحوا حتى آثارهم يف ومضوا القوم وانهزم الطبل، صاحب فقتل
إىل الزبري بن مصعب مع خرج ثم معاوية، عهد يف تميم سيِّد وكان وجهه، هللا كرَّم عيل، مع ني ِصفِّ

٦٩ه/٦٨٨م. سنة يف وفاته وكانت ا، جدٍّ كرب وقد فمات الكوفة
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عنه. نُهي ملا أترك الحسن وكان نفسه، عىل سلطانًا الناس أشد األحنف وكان قالوا:
اآلخر: وقال

ف��يُ��ع��ذَُر يُ��س��يءُ م��ن ال��رج��اِل ش��رُّ إنَّ��ه اإلس��اءِة ف��ي تَ��ع��ِذران��ي ال

األسدي: زيد بن الُكميت وقال

َح��ِس��ب��وا إنَّ��م��ا ال��َم��ع��اذي��ِر ع��ن��َد ل��ُه��ُم زلَّ��ٍة ب��ع��َد يُ��َق��ْل ول��م

محمد: بن األحوص وأنشدني

ِب��ْك��ُر غ��ادٌة ت��أطَّ��ُر َخ��وٌد ب��ُق��نَّ��ِت��ه��ا تُ��خ��اِص��ُرن��ي ق��ام��ت
ُع��ذُر ل��ذٍَّة ُم��ب��ِل��ِغ ك��لِّ ف��ي ل��ه ال��ش��ب��اَب أنَّ ي��رى ك��لٌّ

صالبة. يف األرض من الغليظة املواضع والُقنة: بيدي. وتأخذ بيدها آخذ تخارصني:
اللينة. الناعمة والغادة: تتثنى. تأطر: الخلق. الحسنة الخود:

الرأي: فوت يف جرير وقال

تَ��دبُّ��را إال األم��َر يَ��ع��ِرف��وَن وال يُ��ص��ي��بَ��ه��م ح��ت��ى ال��ش��رَّ ي��تَّ��ق��وَن وال

فقال: الصفة، هذه بخالف ناًسا النابغة ومدح

الِزِب ض��رب��َة ال��ش��رَّ يَ��ح��َس��ب��وَن وال ب��ع��َده ش��رَّ ال ال��خ��ي��َر يَ��ح��َس��ب��وَن وال

ِطنٍي ﴿ِمْن وجل: عز هللا قال اليابس، آخر: مكاٍن يف والالزب واحد، والالزم الالزب
الَجدبة. نون السِّ واللزبات: َالِزٍب﴾.

وأنشد:

ب��َس��ل��ي��ِم ِم��ث��ِل��ه��ا م��ن ِم��ث��لُ��ه وم��ا ب��دع��ًة ال��م��رءِ م��ن ك��ان��ت َه��ف��وًة ه��ف��ا
تَ��م��ي��ِم ص��الُح ف��ي��ه��ا ال��ت��ي أص��اَب ف��ُربَّ��م��ا أخ��ي��ك��م ف��ي أخ��ط��ا ي��ُك ف��إْن

خري بيوم رشيح بن الحارث أتى ما وهللا ُهبرية: بن عمر بن يزيد عند قائل وقال
وذهب رش. بيوم أتى فقد خري بيوم أتى يُكن إال ُهزيم: بن جمان الرتَّ له فقال قط.
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الشاعر: قول معنى ِمثل إىل هزيم بن الرتجمان

ُط��رَّا ال��ن��اِس َخ��ل��ِق ب��ع��َد أخ��ي��ًرا إال ��اَن ِزمَّ بَ��نُ��و ُخ��ِل��ق��ْت وم��ا
َش��رَّا ��اَن ِزمَّ بَ��نُ��و ف��ع��ل��ْت وال خ��ي��ًرا ��اَن ِزمَّ ب��ن��و ف��ع��ل��ْت وم��ا

وصلت األصمعي: قال — امُلَلح باب يف يدخل وهو — األحاديث من الجنس هذا ومن
عىل وخرج الفتوح، وفتح الجيوش، قاد الذي أبي مرًة: رجٌل قال بامُلَلح. ونِلت بالعلم،
له فقال وُصِلب. وُقِتل أُِرس لقد َجرم، ال القوم: من رجل له فقال املنابر. واغتصب امللوك،
قط؟ هذا من بيشء نفسه حدَّث أنت أبوك وصلبه، وقتله أبي أْرس من دعني بأبيه: املفتِخر
والتبيني البيان التماس تدع أال أوصيك وأنا واحتجاجهم، القوم رواية سمعنا قد
بعض يف ويُشاِكالنك املناسبة، بعض يُناسبانك وأنهما طبيعة، فيهما لك أن ظننت إن
العادة. سوء بها ويستبدَّ القريحة، قوة عىل اإلهمال فيستويلَ طبيعتك تُهِمل وال املشاكلة.
يوم امُلنة وبقوة والبالغة، الخطابة يف بالنفوذ نفسك من وأحسست بيان، ذا كنت وإن
تهييُب يقطعنَّك وال منزلة، البيان يف وأرفعها سورة، أعالها التماس يف تُقرصِّ فال الحفل،
واألحاديث وجوهها، عن املعدولة الروايات ترصفنَّك وال الُجبناء، وتخويف الُجهالء،

مخارجها. أقبح عىل املتناولة
الذي الرأي وبهذا املدخولة، واألخبار املعدولة، الروايات بهذه تُطيعهم وكيف
عليه، هللا صلوات النبي داود ذكر وتعاىل تبارك هللا سمعَت وقد أنفسهم، ِقبل من ابتدعوه
له فجمع اْلِخَطاِب﴾؟ ﴿َوَفْصَل قوله: إىل أَوَّاٌب﴾ َُّه إِن اْألَيِْد ذَا َداُووَد َعبَْدنَا ﴿َواذُْكْر فقال:
الحكم، يف والصواب العلم، يف واالتساع الِحلم، يف والرجاحَة العقل، يف الرباعَة بالحكمة
موضع يف بالحز والبرص امُللتِبس،4 وتخليص امُلجَمل، تفصيَل الخطاب بفصل له وجمع
فقال: السالم، عليه النبي ُشعيبًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وذكر الحسم. موضع يف والحسم الحز،
ألسماع وحاله كتابه، يف عنه هللا حكاه ما بعض عند وذلك األنبياء.» خطيب ُشعيٌب «كان
ما مع إمامك، وُشعيب سلُفك، السالم عليه وداوُد الُخطباء منزلة تهاب فكيف عباده،
رسول ُخَطب وهذه الكريم؟ واآلي الحكيم، القرآن من الكتاب هذا صدر يف عليك تَلونا
وعيل وعثمان وعمر بكر أبي خطب وهذه مشهورة، ومخلَّدة محفوظة، مدوَّنة ملسو هيلع هللا ىلص هللا

أثبتناه. ما والصواب مكانها هذا وليس وتلخيص، األصل: يف امللتبس. وتخليص 4
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وكان بأمره، أصحابه وعن عنه يُنافحون شعراء هللا لرسول كان وقد عنهم، هللا ريض
أحد. ذلك يدفع ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خطيب األنصاري اس الشمَّ بن قيس بن ثابت

اإلسهاب إىل يخرج فإنما والتزيُّد، والخطل والتكلُّف، اإلسهاب من ذكرتم ما فأما
واملطبوعون البيان، أهل ورؤساء الكالم، أرباب فأما املتزيَّد، الخطل وإىل املتكلَّف،
صالح يف يتكلمون والذين والشفقة، ي والتوقِّ واملحاسبة، التحصيل وأصحاب امُلعاِودون،
مسلم بني إمالك عقد يف أو جماعة، ِمنرب عىل أو حمالة، يف أو نائرة، إطفاء ويف البنَي، ذات
وإىل والبذاء، الهذر وإىل واملراء، السالطة إىل يدعو هؤالء كالم يكون فكيف ومسلمة،
عبَّاس، بن هللا وعبد طالب أبي بن عيل لكان يقولون كما هذا كان ولو والرياء؟ النفج
عيل عند ُصوحان بن َصعَصعة خطب فِلَم ذكرتم، فيما الناس أكثر عنهم، هللا ريض

ذكرتم؟ بما التابعني أحق يكون أن البرصي للحسن ينبغي كان وقد طالب، أبي بن
الشعر. إنشاد يعيبون اك نُسَّ قوٌم هنا ها امُلسيب: بن لسعيد قيل األصمعي: قال

أعجميٍّا. نُسًكا نَسكوا قال:
وُشعبتاِن والبيان، البذاء النفاق؛ ُشَعب من «ُشعبتاِن قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن وزعمتم

والِعي.» الحياء اإليمان؛ ُشَعب من
ورسوُل البيان عىل يحثُّ القرآن يكون أن باهلل ونعوذ العي، من باهلل نعوذ ونحن
وإنما والبيان، البذاء بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يجمع أن باهلل ونعوذ العي، عىل يحثُّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
املقدار؛ عن قرص يشء كل عىل العي اسم ووقع املقدار، جاَوز يشء كل عىل النهي وقع

والغايل. املقرصِّ بني وتعاىل تبارك هللا ودين مذموم، والخطل مذموم، فالعيُّ
عند الحياء مدح رجًال أن ورَووا معلولة. وأحاديث مدخولة، كثرية رواياٌت هنا وها
نقول: ولكنا للرش؟ سببًا يكون ال والخريُ ضعًفا ذلك يعود بَم قال: األحنف وأن األحنف،
الجود وكذلك أحببت. ما ه فسمِّ املقدار ذلك عىل زاد ما املقادير، من ملقدار اسم الحياء إن
فالجبن مقدار؛ وللحزم املقدار. ذلك عن فَضل ملا اسم ف َ فالرسَّ املقادير؛ من ملقدار اسم
املقدار. ذلك عن خرج ملا اسم فالبخل مقدار؛ ولالقتصاد املقدار. ذلك عن فضل ملا اسم

املقدار. ذلك جاَوز ملا اسم والَخور ر فالتهوُّ مقدار، وللشجاعة
تجدها لم متَّصلة وجدتها فإن متَّصلة، أسانيد لعامتها ليست األحاديث وهذه
الكلمة كانت فإذا مذموم؛ وال محمود حامٌل لها ليس مطلقة جاءت وأكثرها محمودة،

الحسن. من فيها ما قدر عىل بها استمتعنا حسنًة
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أو قصيدة، فقرضت األدب، هذا إىل وتُنَسب الصناعة، هذه تتكلف أن أردت فإن
بثمرة ُعجبُك ويدعَوك بنفسك، ثقتك تدعَوك أن فإيَّاك رسالة؛ ألَّفت أو خطبة، حربت
أو أشعار أو رسائل عرض يف العلماء عىل اعرْضه ولكن وتدَّعيه، تنتحله أن إىل عقلك،
ويستحسنه، يطلبه من ورأيت إليه، تحدج والعيون له، تُصغي األسماع رأيت فإن خطب؛
ُمستحِسنًا، وال طالبًا له تَر فلم تكلُّفك، أول ويف أمرك، ابتداء يف ذلك كان فإن فانتِحْله؛
فإن املرتوك؛ محل عندهم يحلَّ أن تعنيًسا — قضيبًا ريًِّضا دام ما — يكون أن فلعله
هذه غري يف فُخذ الهية، والقلوب منرصفة، عنه األسماع فوجدت مراًرا، ذلك أمثال عاودت

الشاعر: وقال فيه. زهدهم أو عليه ِحرَصهم يكذبك ال الذي رائدك واجعل الصناعة،

وإك��ث��اُر ِع��يٌّ ب��ه��م يُ��ِل��حَّ ح��ت��ى َخ��ْل��وتُ��ه ال��ق��وَم تَ��ُغ��رُّ ال��ح��دي��َث إنَّ

صواب. وكلٌّ مرسور، يقولوا ولم «. ُمَرسٌّ الخال يف ُمجٍر «كل املرضوب: املثل ويف
امُلتماسك، وفوق ُمتماسًكا الرجل رأيت ربما فإني نفسك؛ برأي كالمك يف تثق فال

امُلتهافت. وفوق ُمتهافتًا رأيته ابنه، ويف كالمه، ويف شعره، يف رأيه إىل صار إذا حتى
قصائده كبار ي يُسمِّ امُلتقدمني، الثالثة أحد وهو ُسلمى، أبي بن ُزهري وكان
البعيث وقال ح. املنقَّ الَحويلُّ الشعر خري الُحطيئة: قال جرير، بن نوح وقال «الَحوليَّات».
أن أريد وما خشيبًا، قضيبًا الكالم أُرسُل ما وهللا إني الناس: أخطب وكان الشاعر،

املحكَّك. بالبائت إال الحفل يوم أخطب
عيل بن الصعب قول سمعت حتى مولَّدة، كلمٌة «محكَّك» قولهم أن أظن وكنت

الكناني:

ال��ذِّي��ِب م��ن ش��رٌّ َس��ِغ��ٌب وج��ائ��ٌع آِك��لُ��ه��ا ال��ذِّئ��َب أنَّ َف��زارَة أب��ِل��ْغ
ال��يَ��ع��اس��ي��ِب ف��ي زم��انً��ا ط��اَر ك��ان ق��د ُم��ح��كَّ��ك��ٍة ن��ْف��ٍس ذو أط��َل��ُس أَدلُّ

أحدهما فقال حارضان، وأعرابيان الحسن، تكلَّم ثم الرقايش أبان بن يزيد وتكلَّم
محكِّك. فعربيٌّ اآلخر وأما ُمجيد، فقاصٌّ األول أما قال: الرجَلني؟ رأيت كيف لصاحبه:
وأرادوا ُحر. خيشوَم أرى قال: تراه؟ كيف رجل: له فقال الحسن، إىل أعرابي ونظر
أنا وما فقال: الرياسة، الخوارج له عقدت يوم الكالم عىل الراسبي5 وهب بن هللا عبد

أثبتناه. كما الراسبي وهو كذلك، وليس الرايس، األصل: يف 5
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فإن ؛ يغبَّ الرأي دعوا قال: له البيعة من فرغوا وملا القضيب؟ والكالم الفطري، والرأَي
الخبز أشتهي ما فقال: تكلَّْم. الرقايش: التوءم البن وقيل محضه. عن لكم يكشف ُغبوبه
ذاك؟ وكيف قال: شئت. إذا الجحاف أبا يا ُمت لرؤبة: سالم بن هللا ُعبيد وقال بائتًا. إال
ليقول، إنه نعم رؤبة: فقال أعجبني. له شعًرا يُنشد رؤبة بن ُعقبة اليوم رأيت قال:

الشاعر: وقال ِقران. لِشعره ليس ولكن

األُس��وُد ك��أنَّ��ه��م َم��ن��ادب��ٌة ِق��راٌن َم��ن��اج��ب��ٌة َم��ه��اذب��ٌة

واملوافقة. التشابه ِقران، بقوله: يريد
أقول ألني قال: ذاك؟ وبَم قال: منك. أشعر أنا الشعراء: لبعض لجأ بن عمر وقال
ِمطرٌف فقال: الجعدي النابغة شعر بعضهم وذكر عمه. وابن البيت وتقول وأخاه، البيت
عبٌد الُحطيئة يقول: وكان ذلك، أجل من له يفضِّ األصمعي وكان بواٍف. وِخمار بآالف،
والتكلف الصنعة ملكان ُمستويًا، منتَخبًا ًا متخريَّ كله وجده حني ِشعره عاب لشعره.
مفرًَّقا كان الَرببري وسابق الُقدُّوس6 عبد بن صالح شعر كان لو وقالوا: عليه. والقيام
نوادر شعرهما ولصار بطبقات، عليه هي مما أرفع األشعار تلك لصارت كثرية أشعاٍر يف
النوادر، مجرى تجِر ولم تَِرس لم أمثاًال كلها كانت إذا القصيدة ولكن اآلفاق، يف سائرة
بعض وقال موقع. عنده النظام لذلك يكن لم يشء إىل يشء من السامع يخرج لم ومتى
قال: ذلك؟ فِلَم شهر، كل يف تقرضها وأنت قصيدًة، ساعة كل يف أقول أنا لرجل: الشعراء
رؤبة بن ُعقبة وأنشد قالوا: شيطانك.7 من تقبل الذي ِمثل شيطاني من أقبل ال ألني

بمبدأ القائلني الثنوية بمذهب يتظاهر كان وأنه ِزنديًقا، كان أنه زعموا القدوس: عبد بن صالح 6

رؤي أنه وزعموا الِخذالن. فيه نصيبه كان مناظراٌت ف العالَّ الُهذيل أبي وبني بينه جَرت والظلمة. النور
الجسد، وعادة البلد، ُسنة فقال: معروف؟ ومذهبك هذا ما له: فقيل والسجود، الركوع تامة صالًة يُصيل
يَديه، بني ونُوِظر العبَّايس املهدي طلبه الزندقة انتحال من شاع ما عنه شاع وملا والولد. األهل وسالمة

الحكمة. شعراء من شاعًرا وكان وصلبه. حبسه ثم
بكثرة يُفاخره أبرخس الشاعر يوًما جاءه أنه اليوناني الشاعر هومريوس عن يُروى بما هذا ذكَّرني 7

ت عريَّ بأنطاكية خنزيرة أن بَلغني هومريوس: له فقال الشعر، وقلة بالبطء ه ويعريِّ عمله، ورسعة شعره
ألد إني صدقت، لقد اللبؤة: لها فقالت والكثرة، بالرسعة وفاَخرتها الولد، وقلة الحمل زمن بطول لبؤة

أسًدا. ولكن الولد، بعد الولد
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له ليَعِرض أباك إن ، بُنيَّ يا له: قال تراه؟ كيف له: وقال شعًرا، اج العجَّ بن رؤبة أباه
إليه. يلتفت فما وشماًال يمينًا هذا ِمثل
كعب. وابنه ُزهري يف ذلك رَووا وقد

بالعنق. أحاط ما القالدة من يكفيك قال: الهجاء؟ تُطيل ال ِلَم ُعلَّفة: بن لعقيل وقيل
ولم واحًدا، بيتًا إال النادر املثل أجد لم قال: الهجاء؟ تُطيل ال ِلَم املهوس: ألبي وقيل
الحجناء، أبا يا لنَُصيب: امللك عبد بن َمسلمة وقال واحًدا. بيتًا إال السائر الشعر أجد
والموا هللا»؟ عافاك «ال هللا» «عافاك مكان أحسن تراني أَما قال: الهجاء؟ تُحِسن أَما
تُحِسن ال لك ما اج: للعجَّ وقيل أقدر. الِقصار عىل أنا فقال: اإلطالة، عىل زيد بن الُكميت
أرسع الهدم رؤبة: وقال أقدر؟ اإلفساد عىل وهو إال صانع األرض يف هل قال: الهجاء؟

البناء. من
عىل ذكروها إنما ورؤبة، اج والعجَّ والُكميت نُصيب عن ذكروها التي الُحجج وهذه
الرجل يكون وقد صادقة. األخبار هذه كانت إن جهل منهم وهذا لهم، االحتجاج وجه
وليست التجارة يف طبيعة له ويكون الكالم؛ يف طبيعة له وليس الحساب يف طبيعة له
باأللحان القراءة يف أو التعبري يف أو الُحداء يف طبيعة له ويكون الِفالحة، يف طبيعة له
ويكون اللحون، تأليف إىل ترجع كلها األنواع هذه كانت وإن الغناء، يف طبيعة له وليس
وال الراعي قصبة يف طبيعة له ويكون الرسناي، يف طبيعة له وليس الناي يف طبيعة له
يكون وال اللحون صناعة يف طبع له ويكون املضمومتني، القصبتنَي يف طبيعة له يكون
له يكون وال واألسجاع والخطب الرسائل تأليف يف طبع له ويكون غريها، يف طبع له

ا. جدٍّ كثري هذا وِمثل شعر، بيت قرض يف طبع
يستطيعان ال وألسنتهما، أقالمهما بالغة مع املقفع، وابن األكرب الحميد عبد وكان
يجيئني، ال أرضاه الذي فقال: ذلك، يف املقفع البن وقيل ِمثله. يُذَكر ال ما إال الشعر من
يف وهو غواٍن، زير وكان بالنساء، ُمشتهًرا وكان الفرزدق وهذا أرضاه. ال يجيئني والذي
يعشق لم عفيف وجرير لجرير، حسده ومع مذكور، النسيب يف واحد بيٌت له ليس ذلك
القصيد مجاوزة يستطيع ال من الشعراء ويف شعًرا. الناس أغزل ذلك مع وهو قط، امرأًة
يجمعهما من ومنهم القصيد، إىل الرجز مجاوزة يستطيع ال من ومنهم الرجز، إىل
طواله يف الفرزدق وليس والعماني. األرقط، وُحميد النجم، وأبي لجأ، بن وعمر كجرير
وكذلك الخطابة، يستطيع ال من وفيهم يخطب، من الشعراء ويف قصاره. يف منه بأشعر
عند أنا الفرزدق: وقال حاالته. تختلف قد نفسه وشاعٌر الشعر، قرض يف الخطباء حال
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بيتًا أقول أن من عيلَّ أهَوُن ِرضيس ونزُع ساعة عيلَّ مرَّت وربما الناس، أشعر الناس
أولها: التي أرجوزتي قلت لقد اج: العجَّ وقال واحًدا.

ال��ص��ب��يُّ ��ب��ا ال��صِّ ي��أت��ي وإنَّ��م��ا ال��بَ��ِك��يُّ وال��ُم��ح��ت��َزُن ب��َك��ي��ُت
دوَّاريُّ ب��اإلن��س��اِن وال��ده��ُر َق��ن��َس��ريُّ وأن��ت أَط��َربً��ا

الكثرية األيام يف دونها اليوم ألريد وإني انثياًال، قوافيها عيلَّ فانثالت بالرمل، وأنا
فابتدأت اسية، الشمَّ أريد منزيل من خرجت الخزيمي: يعقوب أبو يل وقال عليه. أقدر فما

الشاعر: وقال واحد. بيٌت أمكنني وما وهللا فرجعت التَّختاخ، ألبي مرثية يف القول

َخ��ط��ي��ُب وْه��و ال��م��رءَ ال��ق��واف��ي وتُ��ع��ِي��ي ل��س��انُ��ه ال��بَ��ك��يءُ ��ع��َر ال��شِّ يَ��ق��ِرُض وق��د

النُّساك كالم ملتقطات من املوجز واللفظ الظاهرة القوايف يف القول من باب (1)

تريد ما يُكن لم إذا بعضهم: وقال ي. التوقِّ يف اإلفراط ترُك ي التوقِّ من الناس: بعض قال
يكون. ما فأِرْد

الشاعر: وقال

ُوُروُدُه يُ��ق��ض��ى ح��ي��َن واِرٌد ال��ل��ِه َق��َدُر
تُ��ِري��ُدُه م��ا يَ��ُك��ْن ل��م إْن ي��ك��وُن م��ا ف��أِرْد

أجد، ال ما وأشتهي أشتهي، ال ما أجد قال: تجدك؟ كيف َشكاته: يف ألعرابي وقيل
أرجو ال ِلما أنا اك: النُّسَّ بعض وقال يَُجد. لم وجد ومن يَِجد، لم جاد من زمان يف وأنا
الَعجب. من ب التعجُّ ترُك الَعجب، من أعجُب بعضهم: وقال أرجو. ِلما مني أرجى
تقلَّدت. فيما هللا أخاف إني مخزوم: بني لعبد هللا، رحمه العزيز، عبد بن عمر وقال
ملعاوية: األحنف وقال تخاف. أال عليك أخاف وإنما تخاف، أن عليك أخاف لست قال:
يجود وهو له لصاحب النساك من رجل وقال كذَبتك. إن هللا وأخاف صَدقتك، إن أخافك
فقال الضيعة. بناتي عىل أخاف ولكني هللا، مغفرة لها أرجو فإني ذنوبي أما بنفسه:
النساك من رجل وقال بناتك. لحفظ فارُجه ذنوبك ملغفرة ترجوه فالذي صاحبه: له
عنا فانقطع فمات فيه، ألوَجر أربِّيه يتيٌم عندي كان قال: حزينًا؟ أراك يل ما له: لصاحب
األول. مقام لك يقوم آخر يتيًما فاجتِلْب صاحبه: له فقال بمؤنته. قيامنا بطل إذ أجره؛
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موضعك يف كنت فلو أنا أما صاحبه: له قال ُخلُقه. سوء يف يتيًما أصيب أال أخاف قال:
يمنعني ما يقول: وهو النحوي هريرة أبو وسمعه آخر، وقال ُخلُقه. سوء ذكرت ملا منه
ولعلك التضييع، له لت عجَّ فقد أنت أما قال: أضيعه. أن أخاف أني إال القرآن تعلُّم من
قال: أنا. قال: قومك؟ سيِّد من لرجل: العزيز عبد بن عمر وقال تُضيعه. لم تعلَّمته إذا

تُقل. لم كذلك كنت لو

آَخر باب (2)

من الحق تخليص ويف والباطل، بالحق الخصم من التخلُّص ويف البيان، حسن يف وقالوا
بالباطل: الفخر ترك ويف بالحق، اإلقرار ويف الباطل،

ثامل: بن ِحماس وذكر أعرابي قال

ث��اِم��ِل ب��َن ِح��م��اَس إال أُص��اِح��بُ��ه ص��اح��ٍب ك��لِّ م��ن ال��رَّح��م��ِن إل��ى بَ��ِرئ��ُت
ب��ب��اِط��ِل س��يَ��ن��ُج��و أو ب��ح��قٍّ س��يَ��ن��ُج��و أنَّ��ه ��م��اَط��ي��ِن ال��سِّ ب��يْ��َن ب��ه وظ��نِّ��ي

لويل: السَّ الُعجري وقال

ِم ب��ال��دَّ ��وِل ال��شَّ ِج��لَّ��ِة أي��دي ُل َل��بَ��الَّ وإنَّ��ه ��ي ع��مِّ َالبْ��ُن َزي��ٍد اب��َن وإنَّ
ُم ال��ُم��ق��دَّ ل��ل��َخ��ط��ي��ِب ال��َم��رادي َغ��داَة وإنَّ��ه ب��ال��َم��ط��اي��ا ال��ثَّ��ن��اي��ا َط��لُ��وُع
تَ��غ��َرُم ح��ي��َن ��ل��تَ��ه ُح��مِّ م��ا ويَ��ك��ِف��ي��َك ظ��ال��ًم��ا ويُ��رِض��ي��َك َم��ظ��ل��وًم��ا يَ��ُس��رَُّك

اللقاح بعد بذنَبها شالت وإذا لبنها، جفَّ قد التي الناقة وهي شائلة، جمع الشول:
ُشول. وجمعها شائل، فهي

بها رضبته إذا بِمعول، أو بصخرة الحجر رديت يُقال: واملقارع، املصادع املرادي:
الحجارة. بها تُكرس التي الصخرة واملرادة: لتكرسه.

الُهذيل: ُربْع ابن وقال

س��ائ��ِل وِم��ع��ط��اءُ ألرح��اٍم َوُص��وٌل إنَّ��ه ُرَق��ي��ب��َة ف��ابْ��ِك��ي أَال أَع��يْ��ن��ي
ل��ق��ائ��ِل َم��ق��اًال يَ��ت��ُرْك ل��م ك��اَن وإْن ل��َح��م��ي��تُ��ه أدرك��تُ��ه ل��و ف��أُق��س��ُم
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هللا رسول وبعثه النضري، بني من الُحقيق أبي بن الربيع وهو اليهود، بعض وقال
فقتلوه: خيرب إىل ملسو هيلع هللا ىلص

��ائ��ِل ال��سَّ ل��دى يُ��ْل��ف��ى ق��د وال��ِع��ل��ُم أْك��ف��اِئ��ن��ا خ��اِب��َر ِب��ن��ا س��اِئ��ْل
ل��ل��ق��ائ��ِل ��اِم��ُع ال��سَّ وأن��َص��َت ال��َه��وى َدواع��ي م��ال��ْت إذا إنَّ��ا
ف��اص��ِل ع��ادٍل ب��ُح��ك��ٍم نَ��ْق��ض��ي ب��أل��ب��اِب��ه��م ال��ن��اُس واص��ط��رَع
ب��ال��ب��اط��ِل ال��ح��قِّ ُدوَن نُ��ِل��طُّ وال ��ا ح��قٍّ ال��ب��اط��َل نَ��ج��َع��ُل ال
ال��خ��ام��ِل م��ع ال��دَّه��َر ف��نَ��خ��ُم��َل أح��الُم��ن��ا تَ��ْس��َف��ه أْن نَ��ك��َرُه

أيًضا: ِحماًسا وذكر اآلخر، وقال

ب��ف��اع��ِل ول��ي��س خ��ي��ًرا ل��يَ��ب��ِغ��يَ��ه يَ��ُس��وُق��ه م��اٍه ب��ابْ��ِن ِح��م��اٌس أت��ان��ي
ال��َم��راِج��ِل َغ��ل��ِي ِم��ث��َل تَ��ْغ��ل��ي ال��غ��ي��ِظ م��ن وص��دوُرن��ا م��اَل��ن��ا َع��ب��ًس��ا ل��يُ��ع��ط��َي
ب��ال��َم��ن��اِص��ِل تَ��ض��ِرب��وا ل��م إذا ج��وابً��ا ل��ه��ا أِج��ْد ل��م َل��ُك��م ِق��ي��َل��ْت وق��اف��ي��ٍة
ب��اِط��ل��ي ال��ِخ��زِي ق��ال��َة ع��ن��ك��م ل��يَ��رَح��َض يَ��ُك��ْن ول��م ب��ح��قٍّ ح��قٍّ ف��ي ف��أن��ِط��َق

فيه. يُغسل الذي املوضع واملرحاض: الغاسل، والراحض: ليغسل، أي لريحض:
يكرب:8 معد بن عمرو وقال

أَج��رَِّت ال��رِّم��اَح ول��ك��نَّ ن��ط��ق��ُت ِرم��اُح��ه��م أن��َط��َق��تْ��ن��ي َق��ْوم��ي أنَّ ف��ل��ْو

قومي فيقول: يرضع. لئال لسانه به يَُشق أو الفصيل فم يف يعرض عود الجرار:
ِجرار. فمه يف الذي كامُلَجر فأمسكت فرُّوا ولكنهم عليهم، فأُثني بالرماح يطعنوا لم

معرش يا واألزد: تميم بني كانت التي الحروب بعض يف رؤبة صاح ُعبيدة: أبو وقال
عيٍّا ال فصاح: طعنًة فارًسا طعن قد منهم رجًال أبرص قال: لساني! من أطلقوا تميم، بني
الجهضمية: وقالت زمانة. كل فوق العيَّ كأن شلل. من أبأُس عيٌّ تقول: والعرب شلًال. وال

ون��ائ��ُل وِح��ل��ٌم ِع��ل��ٌم ِع��ن��َده وم��ن ال��ُح��الِح��ُل ال��َح��الُل ال��ُح��ل��ُو ه��َل��َك أَال

له واإلسالم. الجاهلية يف العرب أبطال من وبطل ُمنازع، بال اليمن فارس هو يكرب: معد بن عمرو 8

عالية. سنٍّ عن بنهاوند غازيًا مات موصوفة. اإلسالم يف ومشاهد معروفة، الجاهلية يف غارات
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يُ��ح��اِوُل م��ا ق��ولِ��ه َم��رادي تُ��ِص��ي��ُب أُف��ِح��م��وا ال��ق��وُم إذا ي��وًم��ا ُخ��َط��ٍب وذو
وب��اط��ُل ح��قٌّ ال��ق��وِم ب��ي��َن َش��ري��ج��اِن اْل��تَ��ق��ى إذا ال��ك��الِم ب��َع��وراِت بَ��ص��ي��ٌر
وال��ق��ب��ائ��ُل ُج��ن��ُده أس��َل��َم��تْ��ه وإْن ب��َس��ي��ِف��ه ال��ك��ري��ُم ي��أت��ي ِل��م��ا أت��يٌّ
ق��اب��ُل ال��َم��ج��ِد س��ورِة أع��ل��ى ُدوَن وال ي��ٍد ع��ن ال��ظُّ��الم��ِة ب��ِم��ع��ط��اءِ ول��ي��س

فرقتان، أي ورشيجان؛ َرشجان الناس ويقال: جنسان، رشيجان: السيد. الُحالحل:
أي رشَجني؛ الناس فأصبح بالفطر، الناس أمر الكديد بلغ ملا أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث ومنه

ُمفطًرا. وبعضهم صائًما بعضهم
بنى وللذي خطبته ألول ذكوًرا ويكون كالمه، يطول الخطيب يف ُعبيدة أبو وأنشد
إىل فيه يحتاج حدث ذلك عند حدث أو كالمه، عليه فقطع شاغب شغب وإن أمره، عليه
اآلخر: من أجود كالَميه أحد يكون ال حتى باألول كالمه من الثاني وصل آخر، تدبرٍي

��ْغ��ُب ال��شَّ َق��َط��َع ِل��م��ا ��اٌل وصَّ ف��إنَّ��ك نَ��ْظ��َم��ه��ا يُ��ق��طِّ��ُع َش��ْغ��بً��ا أح��َدث��وا ف��إْن
ال��َع��ذِب ب��ال��ب��ارِد ��ه��ِد ال��شَّ ك��ط��ع��ِم ب��ق��وٍل ِخ��ط��ابَ��ه��ا س��َدوَت ��اًج��ا ن��سَّ ك��ن��َت ول��و

نُصيب: وقال

يُ��ب��ت��ذَُل ك��اَن م��ا َخ��َل��ًق��ا وع��ائ��ٌد ودَّك��ُم ال��ثَّ��وِب اب��ت��ذاَل ب��ذَل��ُت وم��ا
تَ��َس��ُل َم��ن أخ��ب��اِر م��ن ب��ق��ل��ِب��َك أْش��ف��ى تَ��ب��يَّ��نَ��ه أْن تَ��ْه��وى ال��ش��يءَ وِع��ل��ُم��ك

اآلخر: وقال

��دِر ال��صَّ ف��ي ِة ال��م��ودَّ أص��ُل يَ��ُك��ْن ل��م إذا ب��ن��اف��ٍع ال��لِّ��س��اِن ودُّ م��ا َل��َع��م��ُرَك

اآلخر: وقال

ج��اِه��ُل ه��و ك��َم��ن ِع��ل��ٍم أخ��و ول��ي��َس ع��اِل��ًم��ا يُ��وَل��ُد ال��م��رءُ ف��ل��ي��َس تَ��ع��لَّ��ْم
ال��َم��ح��اِف��ُل ع��ل��ي��ه ��ْت ال��ت��فَّ إذا ص��غ��ي��ٌر ع��ن��َده ِع��ل��َم ال ال��ق��وِم ك��ب��ي��َر وإنَّ

اآلخر: وقال

ِل��ب��اخ��ِل َم��الًم��ا ُم��ه��ٍد وال ع��ل��ي��َك ِب��ب��اخ��ٍل ل��ي��س ال��م��اءِ َص��ف��ِو ِم��ث��ُل ف��تً��ى
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ق��ائ��ِل ب��َع��ْوراءِ رأًس��ا راف��ٍع وال رف��ي��َق��ه ت��ؤذي َع��ْوراءَ ق��ائ��ٍل وال
ب��ب��اط��ِل ُم��ِص��ي��بً��ا ��ا ح��قٍّ خ��ال��ٍط وال يُ��ِص��ي��بُ��ه ألم��ٍر َم��وًل��ى ُم��س��ِل��ٍم وال
ال��ُم��ت��ق��اِب��ِل ال��َم��ج��ل��ِس أي��دي ب��ي��ن ب��ه��ا ُم��ع��َج��بً��ا ��وءِ ال��سُّ أُح��دوث��َة راف��ٍع وال
واألص��ائ��ِل ��ح��ى ال��ضُّ ِم��خ��م��اُص ال��ب��ط��ِن َط��ِوي ش��اح��ٌب وْه��و ن��ع��م��ٍة ف��ي أه��َل��ه ت��رى

الطَّثرية: بن يزيد أخت وقالت

غ��وائ��لُ��ه يَ��زي��َد غ��ال��ْت وق��د ق��ري��بً��ا ُم��ج��اِوري ال��َع��ق��ي��ِق بَ��ط��ِن م��ن األثْ��َل أرى
وبَ��آِدلُ��ه َل��بَّ��اتُ��ه َرِه��ٌل وال ُم��ت��ض��ائ��ٌل ال ��ي��ِف ال��سَّ َق��دَّ ُق��دَّ ف��تً��ى
ك��واِه��لُ��ه ال��ق��م��ي��َص تُ��وه��ي ول��ك��نَّ��م��ا ب��َخ��ْص��ِره ال��َق��م��ي��ِص َخ��ْرُق يُ��رى ال ف��تً��ى
َم��راِج��لُ��ه تَ��س��ت��ِق��لَّ ح��ت��ى ال��ح��يِّ ع��ل��ى ًرا َع��ذوَّ ك��اَن األض��ي��اُف نَ��َزَل إذا
ح��م��ائ��لُ��ه ط��وي��ًال ِه��ن��ديٍّ��ا وأب��ي��َض ُم��ف��اض��ٍة َدِري��َس ف��َوِرثْ��ن��اه م��ض��ى
ح��اِم��لُ��ه ف��ْه��و ��ل��تَ��ه ُح��مِّ ال��ذي وك��لُّ ظ��ال��ًم��ا ويُ��رِض��ي��َك َم��ظ��ل��وًم��ا يَ��ُس��رَُّك
ب��اِط��لُ��ه أْل��ه��اَك ش��ئ��َت إْن ب��اط��ٍل وذو ��روا وش��مَّ ال��رِّج��اُل َج��دَّ إْن ال��ِج��دِّ أخ��و

الفصل. أول يف الذي الشعر إىل الباب هذا يف وقع مما أشبهه وما الشعر هذا يصري

الخطب باب يف يدخل مما الكالم من ذلك وغري شعر باب (3)

الشاعر: قال

ب��َخ��ط��ي��ِب َم��وق��ٍف ف��ي م��ن��ه��ُم وم��ا ُخ��ْط��ب��ت��ي يَ��ِع��ي��ب��ون ألق��واٍم ع��ج��ب��ُت

اآلخر: وقال

دل��ي��ال ال��ف��ؤاِد ع��ل��ى ال��ل��س��اُن ُج��ِع��َل وإنَّ��م��ا ال��ف��ؤاِد ل��ف��ي ال��َك��الَم إنَّ
أص��ي��ال ال��ل��س��اِن م��ع ي��ك��وَن ح��ت��ى ق��ولُ��ه َخ��ط��ي��ٍب م��ن يُ��ع��ِج��ب��نَّ��ك ال

اآلخر: وأنشد

َم��خ��اِرُج��ه ك��ث��ي��ًرا ك��ان��ت وإن ونَ��وًك��ا َح��م��اق��ًة إال ي��زداُد ف��م��ا أب��رَّ

اللسان. جيِّد العقل رديء يكون وقد
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يقول: األعمى العباس أبو وكان

ويُ��ه��اِج��ُره ق��ل��بُ��ه وي��أب��ى ب��ِف��ي��ه وْص��َف��ه أح��َس��َن اإلس��الَم وَص��َف إذا
س��ائ��ُره بَ��ع��ُد ك��اف��ٌر ال��ل��س��اِن تَ��ق��يُّ ق��ائ��ًم��ا داَم م��ا ال��ح��قَّ ق��اَل ق��اَم وإْن

وسائُره بلسانه منربه عىل الحق ويقول ويهجره، ويأباه قوله عن يَتِيه إنه يقول
كافر.

الخطابة: من ِمنقر بني يف ما يذُكر امِلنقري عاصم بن قيس وقال

أْف��ُن وال يُ��ف��نِّ��ُده َدنَ��ٌس ُخ��لُ��ق��ي يَ��ع��تَ��ري ال ام��ُرٌؤ إنِّ��ي
ال��ُغ��ص��ُن ح��وَل��ه يَ��ن��بُ��ُت واألص��ُل َم��ك��ُرم��ٍة بَ��ي��ِت ف��ي ِم��ن��ق��ٍر م��ن
لُ��ْس��ُن َم��ص��اِق��ٌع ال��ُوج��وِه ِب��ي��ُض ق��ائ��لُ��ه��م يَ��ق��وُم ح��ي��َن ُخ��ط��ب��اءُ
ُف��ْط��ُن ِج��واِره��م ل��ُح��س��ِن وُه��ُم ج��اِره��ِم ل��َع��ي��ِب يَ��ف��ِط��ن��ون ال

اآلخر: قول الجملة، يف منه وليس الباب، هذا ومن

تَ��ت��ك��لَّ��ِم ول��م َم��ذع��وٍر إش��ارَة أه��ِل��ه��ا ِخ��ي��ف��َة ال��َع��ي��ِن ب��َط��ْرِف أش��ارْت
ال��ُم��س��لَّ��ِم ب��ال��ح��ب��ي��ِب وس��ه��ًال وأه��ًال َم��رح��بً��ا ق��اَل ق��د ال��طَّ��ْرَف أنَّ ف��أي��ق��ن��ُت

نُصيب: وقال

ي��ق��وُل م��ا أح��س��ِن ف��وَق وي��ف��ع��ُل ل��ي��ل��ى اب��ُن ال��ق��وَل ف��يُ��ح��ِس��ُن ي��ق��وُل

آخر: وقال

ب��اِط��لُ��ه ال��ح��قَّ يُ��ش��ِب��ُه أْل��وى ك��اَن وإْن َع��ل��ْوتُ��ه ُف��ن��وٍن ذي َخ��ْص��ٍم ُربَّ أَال

الباطل وتصوير الحق، من غمض ما إظهار البالغة العتابي: قول معنى هو فهذا
قال: كما وهو الشاعر، وقال الحق. صورة يف

أع��َل��َم��ا ب��ال��ق��وِل ك��اَن ق��د ال��ذي وَص��م��ِت ب��ن��ْف��ِس��ه ال��َع��ِي��يِّ إلدالِل َع��ِج��ب��ُت
يَ��ت��ك��لَّ��م��ا أْن ال��َم��رءِ لُ��بِّ ص��ح��ي��ف��ُة وإنَّ��م��ا ل��ل��َع��ِي��يِّ َس��ت��ٌر ��م��ِت ال��صَّ وف��ي
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عثمان به رثى الذي شعره يف العنوان ذكر موضع البيت هذا من الصحيفة وموضع
يقول: عنه، تعاىل هللا ريض عفان، بن

وُق��رآن��ا تَ��س��ب��ي��ًح��ا ال��ل��ي��َل يُ��ق��طِّ��ُع ب��ه ��ج��وِد ال��سُّ ُع��ن��واُن ب��أش��َم��َط ��وا ض��حَّ

أيًضا: وأنشد

ال��دَّْخ��ُل م��ا يُ��دِري��َك وم��ا ك��ال��نَّ��خ��ِل ال��ِف��ت��ي��اَن تَ��رى
َف��ْس��ُل ن��ابَ��ه وف��ي��م��ا َل��ي��ٌث ال��ه��وى ف��ي وك��لٌّ
ال��َف��ض��ُل يُ��رى أن ول��ك��ْن ال��َوص��ِل ف��ي ال��ش��أُن ول��ي��َس

يعيش عقٌل قال: العيي؟ للمرء خري األشياء أي لبُُزرجِمهر: أنوِرشوان ِكرسى وقال
إخوان؟ له يكن لم فإن قال: عليه. يسرتون فإخواٌن قال: عقل؟ له يكن لم فإن قال: به.
فإن قال: صامت. فعيٌّ قال: مال؟ له يكن لم فإن قال: الناس. إىل به يتحبَّب فماٌل قال:

ُمريح. فموٌت قال: ذلك؟ يكن لم
مقدار عىل أَدلُّ ُكتُبه يف املرء رسائل عيل: أبو قال خالد، بن يحيى بن مويس وقال
واملواجهة. املشافهة عىل ذلك أضعاف من فيك، ومعناه لك، غيبه عىل شاهد وأصدق عقله،

آخر وباب (4)

والديباج واملعاطف، وكالُحلل الَعْصب، كُربود فجعلوه أشعارهم يف كالمهم ووصفوا
ذلك. وأشباه والَويش،

الهاليل: ُمدرك بن ُجندب الجماهر أبو وأنشدني

ب��ال��َم��ق��ص��ِر ال��ح��م��ُد يُ��ْش��ت��رى وال أُم��ن��يَ��ًة ال��َح��م��ُد يُ��ْش��ت��رى ال
يَ��ْش��ت��ِر ق��ي��م��تَ��ه يُ��ع��ِط ف��َم��ن غ��ال��يً��ا يُ��ْش��ت��رى ول��ك��نَّ��م��ا
ال��ِم��ئ��زِر ع��ل��ى ال��رِّداءُ ف��ِن��ْع��َم ِم��ئ��َزٍر ع��ل��ى يَ��ع��ت��ِط��ْف��ه وم��ن

ميَّادة: البن وأنشدني

ت��اِج��ُره ال��بَ��ي��َع يُ��رِب��ُح يَ��م��اٍن ك��بُ��رِد وِم��دح��ًة ث��ن��اءً ُم��ه��ٍد إنَّ��ن��ي نَ��َع��ْم
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وأنشدني:

ال��ُم��ت��م��ثِّ��ل��ي��ن��ا تُ��ع��ِج��ُب ق��واف��َي ب��ع��دي أب��َق��ي��ُت ف��ق��ْد أه��ِل��ْك ف��إْن
َالْرتُ��ِدي��ن��ا يُ��ل��بَ��ُس ��ع��َر ال��شِّ انَّ ل��َو ُم��ح��َك��م��اٍت ال��َم��ق��اط��ِع َل��ذي��ذاِت

عن نهاه كان وقد كالمه، ووصف النُّعمان، قتيل ار عمَّ ابن يرثي قردودة أبو وقال
ُمناَدمته:

��َع��رْة وال��شَّ ال��َع��ي��نَ��ي��ِن أح��َم��َر ت��أَم��نَ��ْن ال ل��ه وق��ل��ُت ��اٍر ع��مَّ اب��َن ن��َه��ي��ُت إنِّ��ي
َش��َررْة ِن��ي��راِن��ه��م م��ن ِب��ن��اِرَك تَ��ِط��ْر ب��س��اح��ِت��ه��م تَ��ن��ِزْل م��ت��ى ال��ُم��ل��وَك إنَّ
ال��َح��بَ��رْة ال��يُ��ْم��ن��ِة َوْش��ِي ِم��ث��َل وَم��ن��ِط��ًق��ا َه��َدم��وا ق��د ال��َح��وِض ك��إزاءِ َج��ف��ن��ًة ي��ا

دؤاد: أبي بن أحمد مديح يف الشاعر وقال

َم��س��ت��وُر ُم��ظ��ِل��ٌم ال��ش��خ��ِص غ��ام��ُض بَ��ه��ي��ٌم األم��وِر م��ن وع��وي��ٌص
ال��تَّ��ح��ب��ي��ُر يَ��ِزي��نُ��ه ب��ل��س��اٍن م��ن��ه ��َر تَ��وعَّ م��ا ��ل��َت تَ��س��هَّ ق��د
نَ��ِث��ي��ُر ُدرٌّ ال��ِح��ج��اِج وِع��ن��َد ـ��ُج ال��نَّ��ْس��ـ َه��ل��َه��َل��ه ال��بُ��روِد َوش��ِي ِم��ث��ُل
يَ��ُدوُر وال��ح��دي��ُث ال��ق��وُم أن��َص��َت ��ا إمَّ وال��َم��ق��اط��ِع ��م��ِت ال��صَّ َح��َس��ُن
م��وف��وُر ُم��ه��ذٌَّب وِع��رٌض ـ��َر ال��يُ��ْس��ـ تُ��وِرُث َل��ح��ظ��ٌة ب��ع��ُد ِم��ن ثُ��م

َمعمر: بن جميل قول بعينه، منه وليس هذا إىل يُضم ومما

َوِري��ُد وْه��ي ال��ُغ��رِّ ال��َخ��ِف��راِت ع��ل��ى وأف��ل��َج��ْت َم��َع��دٍّ م��ن ال��رَّواب��ي ف��ي نَ��َم��ْت
َج��دي��ُد وْه��ي ال��رَّي��ِط بَ��الءَ بَ��ِل��ي��َن ِل��داتُ��ه��ا أْض��ح��ى ِن��ي��َري��ِن ع��ل��ى أن��اٌة

من ارتفع ما والرباوة الرابية وأصل الرشيفة، البيوت معد: من الروابي شبت. نمت:
الحييَّات. الخفرات: وقهرت. ظهرت وأفلجت: األرض.

كالثوب بالقوة، وصفها نريين: عىل وقوله القيام. عند فتور فيها التي املرأة األناة:
لداتها، أضحى أشبهه. وما كالديباج سديان، له الذي الثوب وهو نريين، عىل يُنسج الذي
غذائها لحسن جديد وهي بلني، قد أقرانها إن فيقول: واملنشأ. املولد يف القرينة اللدة:

نعمتها. ودوام
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الشاعر: قول بعينه منه وليس الشكل هذا ومن

أْض��لُ��ع��ا ِزي��َد أض��الِع��ه وف��ي َم��ح��اًال َم��ح��الُ��ه ِزي��َد ِن��ي��َري��ِن ذي ك��لِّ ع��ل��ى

محالة. واحدها ِفقاره، وهي الظهر، محال املحال:
البيتان: هذان قلتُه شعر أول األعور: الخزيمي يعقوب أبو وقال

َش��دي��ُد ف��ْه��و ك��اَن م��ا أنَّ��ه ع��ل��ى وْص��َف��ه أُح��ِس��ُن ل��س��ُت َس��ق��اٌم ب��ق��ل��ب��ي
َج��دي��ُد وْه��و األي��اُم ب��ه ف��تَ��بْ��ل��ى ذيْ��َل��ه��ا تَ��س��َح��ُب األي��اُم ب��ه تَ��م��رُّ

الدؤيل: األسود أبو وهو آخر، وقال

يُ��ف��نَّ��ِد َع��ج��وًزا يَ��ح��ِب��ْب وم��ن َع��ج��وًزا وُح��بَّ��ه��ا َع��م��ٍرو أمَّ إالَّ ال��ق��ل��ُب أب��ى
وال��يَ��ِد ال��َع��ي��ِن ف��ي ش��ئ��َت م��ا وُرْق��ع��تُ��ه َع��ه��ُده تَ��ق��اَدَم ق��د ال��يَ��م��ان��ي ك��بُ��رِد

هرمة: ابن وقال

َح��َل��ِم وذو ب��اٍد نَ��َغ��ٍل َل��ذو ج��ه��ًال تَ��ع��ُرك��ه أص��ب��ح��َت ال��ذي األدي��َم إنَّ
األَدِم ج��يِّ��ُد إال ال��خ��واِل��ِق أي��دي وال ال��خ��اِل��ِق��ي��ن ب��أي��دي يُ��بَ��طَّ ول��ن

ة: الرُّمَّ ذي قول منه قريب وهو الباب هذا غري ويف

ع��اِدلُ��ه ال��ُح��ك��ِم ُم��س��ت��ب��ِص��ُر ُه��ًدى إم��اُم ع��ام��ٍر ذؤاب��ِة م��ن َح��ْج��ٍر َق��ع��ِر وف��ي
َرع��اِب��لُ��ه ط��ارْت ��رب��اِل ال��سِّ َس��َم��ُل إذا ُم��ذَه��ٍب م��اءَ أع��ط��اِف��ه ع��ل��ى ك��أنَّ

ثوٌب ويُقال: قطَّعته. أي اليشء ورعبلت مقطَّع، أي مرعبَل وشواء القطع، الرعابل:
أخلق. إذا وسَمل، الثوب وأسمل وأسمال، َسمٌل

يقول: الذي وهو

ذه��ُب ��ه��ا م��سَّ ق��د ��ٌة ِف��ضَّ ك��أنَّ��ه��ا نَ��َع��ٍج ف��ي َص��ْف��راءُ َدَع��ٍج ف��ي َح��ْوراءُ

ألن قالوا: اللني. والنعج: الحدقة. سواد شدة والدعج: العني. بياض شدة الحور:
إىل يرضب وبالعيش الُحمرة، إىل يرضب بالغداة بياضها يكون اللون الرقيقة املرأة
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األعىش: قال ولذلك الصفرة؛

ك��ال��َع��رارْة ال��ع��ش��يَّ��ِة ـ��راءُ وَص��ْف��ـ َض��ْح��وتَ��ه��ا بَ��ي��ض��اءُ

آخر: وقال

َرُج��ْل أْغ��ن��ى م��ا ال��ي��وَم ألُغ��ِن��يَ��نَّ األُُص��ْل َص��ف��راءُ بَ��ي��ض��اءُ َع��ِل��م��ْت ق��د

بُرد: بن ار بشَّ وقال

أْف��َخ��ْر ف��ْه��ي وُم��ص��بَّ��غ��اٍت ِزي��ن��ٍة َم��الب��َس وُخ��ذي
أَح��َم��ْر ال��ُح��ْس��َن إنَّ ب��ال��ُح��ْم��ِر تَ��ق��نَّ��ع��ي دَخ��ل��ِت وإذا

ولبشار البصري، تمييز يبلغه ال ما إىل األمر هذا حقائق من اهتديا قد أعميان وهذان
يف القول «باب ويف واملرأة» الرجل «كتاب يف أنه ولوال ألحد، ليس ما الباب هذا يف خاصًة
الوزن فيه ذكروا ومما املوضع. هذا يف لذَكرناه وأذكى أليَُق الحيوان» «كتاب يف اإلنسان»

قوله:

أم��ي��ُل ك��ي��َف ال��ِم��ي��زاُن ُرِف��َع إذا َوزنِ��ه��م ع��ن��َد تَ��ع��ِرف��ي ح��ت��ى ال��ق��وَم ِزنِ��ي

األسدي: الزُّبري ابن وقال

َره��ِن وال ب��َدي��ٍن يَ��ْرض��ى ال ال��م��وَت أرى إنَّ��ن��ي َل��وِم��ك ب��ع��َض ��ي ُغ��ضِّ أع��اِذَل
َوزِن ع��ل��ى تَ��ُق��وُم ال أراه��ا وُدن��ي��ا َص��رُف��ه تَ��غ��يَّ��َر ده��ًرا أرى وإنِّ��ي

آخر باب (5)

من الخروج ون ويذمُّ املقادير، إصابة لون ويفضِّ به، ويمدحون املوزون الكالم ويذُكرون
وإنما التوابل، وجودة اإلنفاق بكثرة الطعام يطيب ليس سليمان: بن جعفر قال التبويل.

الطائي: أُثال بن عارق وهو الشاعر، وقال القدر. إصابة يف الشأن

ال��ب��راذي��ِن أْش��ب��اِه ال��ب��راذي��ِن ع��ل��ى يُ��زاِح��ُم��ن��ا ب��ب��غ��داٍد يَ��زاُل إْن م��ا
ِدي��ِن وال ع��ق��ٍل ب��ال ال��ُم��ل��وِك م��ن وَم��ن��زل��ًة أم��واًال ال��ل��ُه أع��ط��اه��م
م��وزوِن غ��ي��ِر وق��وٍل أث��اٍث م��ن أو ن��اج��ي��ٍة َش��ْق��راءَ بَ��غ��ل��ٍة م��ن ش��ئ��َت م��ا
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الشعراء: بعض وأنشد

وَج��ن��اِج��ُن َم��ن��ِط��ٌق إال يَ��بْ��َق ف��ل��ْم ب��ِج��س��ِم��ه ��ف��اُر ال��سِّ أْودى َرج��ًال رأْت
ال��دَّواه��ُن أغ��َف��َل��تْ��ه ال��ُخ��ف��وِق َج��م��ي��ُل راَع��ه��ا ال��ِع��م��ام��ُة ع��ن��ه ُح��ِس��رْت إذا
واِزُن ب��ال��ق��وِم ال��ق��وَم وزن��ُت م��ا إذا ف��إنَّ��ن��ي ال��ِع��ظ��اِم َم��ع��روَق أُك ف��إْن

الصدر. عظام الجناجن:
لحنت:9 وربما كثريًا، الكالم تُصيب وكانت نسائه، بعض يف أسماء بن مالك قال

ُح��ْس��ن��ا ال��نَّ��اِس أك��َم��ُل أن��ِت أم ـ��ُح��بِّ ل��ل��ـ بَ��َص��ري ع��ل��ى م��نِّ��ي أُم��غ��طٍّ��ى
َوْزن��ا يُ��وَزُن ال��ن��اِع��ت��ون يَ��ن��َع��ُت ��ا م��مَّ ه��و أَل��ذُّه وح��دي��ٍث
َل��ْح��ن��ا ك��اَن م��ا ال��ح��دي��ِث وخ��ي��ُر نً��ا أْح��ي��ا وتَ��ل��َح��ُن ع��اق��ٌل َم��ن��ِط��ٌق

وإصابته: املقدار يف طَرفة وقال

تَ��ْه��م��ي وِدي��م��ٌة ال��رَّب��ي��ِع َص��ْوُب ُم��ف��ِس��ِده��ا غ��يْ��َر دي��اَرك ف��َس��ق��ى

«اللهم دعائه: يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال ضار. الفاضل ألن الحاجة؛ قدر عىل الغيث طلب
يف والتمُر جاء وربما الزراعات، إبَّان غري يف جاء ربما املطر ألن نافًعا.» سقيًا اسِقنا
النبي وقال الحاجة. ملقدار ُمجاوًزا الكثرة يف كان وربما البيادر، يف والطعام الُجرن،
ولَم؟ قال: منك. أشعر أنا لصاحبه: الشعراء بعض وقال علينا.» وال حواَلينا «اللهم ملسو هيلع هللا ىلص:
فقال: ُعقبة، ابنه شعر رؤبة وعاب عمه. وابن البيت وتقول وأخاه، البيت أقول ألني قال:
وعىل جنبه؛ إىل يوضع أن حقه وكان أشبهه إذا البيت أخا البيت وجعل ِقران. له ليس

األعىش: قال التأويل ذلك

أخ��واتُ��ه��ا ب��ه��ا تَ��ل��َح��ْق ت��أِت��ك��م م��تَّ��ى َق��ص��ي��دًة ف��إنَّ أق��ِص��ْر ِم��س��َم��ٍع أب��ا

أُْخِتَها﴾. ِمْن أَْكَربُ ِهَي إِالَّ آيٍَة ِمْن نُِريِهْم ﴿َوَما وجل: عز هللا قال

والفقهاء واألبيناء والخطباء البُلغاء من ناس ِذكر باب (١) – البيان باب – األول [الجزء راجع: 9

.[٢٩ رقم الهامش والزلل، الخطأ قلة مع يسكت يكاد ال ممن واألمراء
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يكرب: معد بن عمرو وقال

ال��َف��رَق��داِن إالَّ أب��ي��َك َل��َع��م��ُر أُخ��وه ُم��ف��اِرُق��ه أٍخ وك��لُّ

الُهذيل: قال لفًظا، وأقل معنًى أبعد هو فيما وقالوا

ال��ق��ب��ائ��ِل وث��ي��ُق ِع��ج��ٍل أب��ي وِج��ل��ُد ُم��ه��نَّ��ًدا إالَّ آلُ��وَك ال أع��اِم��ُر

الثور. عجل: بأبي يعني
املسيح:10 عبد واسمه الشيباني، عسلة ابن قال هذا، من أبعد هو ما وقالوا

ال��ُع��ْج��ِم تَ��ن��اُوَم ن��ن��اَم ح��ت��ى تُ��ع��لِّ��لُ��ن��ا ُم��دِج��ن��ٍة وَس��م��اِع
ال��نَّ��ج��ِم وخ��ال��َة ��م��اِك ال��سِّ ع��مَّ يَ��ح��َس��بُ��ه��ا وال��نَّ��َم��ريُّ ف��ص��َح��وُت

دائمة. سحابة أي مدجنة: العرب. كالم يف الثريا والنجم: وجمع، واحد النجم:
يكون الذي املوضع واملعيور؛ الَعري ووصف هذا، من أبعد هو فيما النجم أبو وقال

األعيار: فيه

خ��اِل��ه��ا اب��ُن األَك��َم يُ��وِف��ي وَظ��لَّ

بعضه واشتقاق بعض، عىل بعضه وحمل الكالم، يف عهم توسُّ عىل يدل مما فهذا
تشابُه اإلنسان وبني بينها كأن النخلة.» لكم ة العمَّ «ِنعَمت ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال بعض. من
بعض قال ذلك ِمثل ويف والنخل». الزرع «كتاب يف ذلك ذكرنا وقد وجوه، من وتشاكل

الفصحاء:

ال��ِك��ْرواِن خ��ال��ُة ال��ُح��ب��ارى وأنَّ ط��يِّ��ٌب ب��ال��زُّب��ِد ال��تَّ��م��َر ب��أنَّ َش��ِه��دُت

واحد؛ الصورة وعمود اللون فإن الكروان، من بدنًا أعظم كانت وإن الحبارى، ألن
القول. هذا بها تستحقُّ قرابٌة ذلك أن ورأى خالته، جعلها فلذلك

ص١٣٣. ليات املفضَّ يف بقلمنا مرشوحة عسلة بن املسيح عبد قصيدة انظر 10
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الشعر من آخر باب (6)

عليه واملديح به واالمتداح واللََّسن الُخطب يف قالوا مما

األشقري: كعب قال

َخ��ط��ي��ُب ال��ُك��َم��ي��ِت ظ��ه��ِر ع��ل��ى ف��إنِّ��ي ق��ائ��ًم��ا أخ��ُط��ُب األرِض ف��ي أُك��ْن إالَّ

ُقطنة: ثابت وقال

َل��ُع��وِب ِج��دُّ ��ي��ِف وال��سَّ ال��َق��ن��ا ب��ُس��ْم��ِر ف��إنَّ��ن��ي خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ك��م أُك��ْن ف��إالَّ

األْخيليَّة: ليىل وقالت

َزع��ي��م��ا ال��َخ��م��ي��ِس ع��ل��ى ال��لِّ��واءِ ت��ح��َت رأي��تَ��ه ال��لِّ��واءُ ُرِف��َع إذا ح��ت��ى

اآلخر: وقال

ب��َخ��ط��ي��ِب م��أِق��ٍط ف��ي م��ن��ه��ُم وم��ا ُخ��ْط��ب��ت��ي يَ��ِع��ي��ب��وَن ألق��واٍم َع��ِج��ب��ُت

كانوا وإن والرماح، بالسيوف يعتمدون عليها التي بخطبهم يفخرون وهؤالء
ُخطباء.

ة: مَّ الصِّ بن ُدَريد وقال

َص��َم��ُم َس��ْم��َع��ي��ه��م��ا ف��ي ك��ان يَ��ُك��ْن ل��م إْن َل��َق��ي��تَ��ه��م��ا إْن وأوف��ى نُ��َع��ي��ًم��ا أب��ِل��ْغ
��َم��ُم ال��صِّ يُ��ه��ِل��ِك ل��م م��ا ال��َم��ق��اِن��َب يَ��ْه��دي ب��ه يُ��س��ت��ض��اءُ ِش��ه��اٌب يَ��زاُل ف��ال
َش��َم��ُم ِع��رنِ��ي��ِن��ه ف��ي ال��زَّع��ام��ِة أم��ُر ��ِت��ه ب��ِل��مَّ َم��ع��ص��وٌب األش��اِج��ِع ع��اري

عروق األشاجع: بالكثرية. ليست الخيل من الجماعة واملقنب: ِمقنب، جمع املقانب:
رأسهم القوم: زعيم باملنكب. أملَّت التي الشعرية اللمة: األصابع. مغرز وهي الكف، ظاهر
معصوب وقوله: قومه. يسود الذي الزعيم مصدر والزعامة: عنهم. يتكلم الذي وسيدهم

أنفه. عرنينه: أمر. كل برأسه يعصب أي بلمته؛
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شمس: عبد بني يف مناف عبد بن بكر بني موىل األعمى العبَّاس أبو وقال

أُنْ��س��ي ب��ال��َخ��ي��ِف إخ��اُل إن م��ا ـ��ِك ال��ِم��س��ـ رائ��ح��ُة أف��اَح ِش��ع��ري ل��ي��َت
ش��م��ِس ع��ب��ِد بَ��ن��ي م��ن وال��ب��ه��ال��ي��ُل ع��ن��ه أُم��يَّ��َة ب��ن��و غ��اب��ْت ح��ي��ن
ُخ��ْرِس غ��ي��ُر وق��ال��ٌة ع��ل��ي��ه��ا ٌن ُف��ْرَس��ا ال��َم��ن��اب��ِر ع��ل��ى ُخ��ط��ب��اءٌ
ب��َل��بْ��ِس يَ��ق��ول��وا ول��م أص��اب��وا ل��وا ق��ا وإن ص��اِم��ِت��ي��ن يُ��ع��ابُ��ون ال
ُم��ْل��ِس ال��دن��ان��ي��ِر ِم��ث��ُل وُوج��وٍه ��ْت اس��ت��خ��فَّ ال��ُح��ل��وُم إذا ب��ُح��ل��وٍم

اج: العجَّ وقال

ال��َوْق��ِس ِق��راِف وم��ن األذى م��ن ُم��ْل��ِس ح��اص��ن��اٍت م��ن وح��اص��ٍن

الجرب. والوقس: العفيفة. والحاصن: الزوج، ذات املحصنة:
حجر: بن القيس امرؤ وقال

أْم��َل��س��ا ال��ك��واع��ِب ال��ِب��ي��ِض إل��ى ح��ب��ي��بً��ا ��ًال ُم��رجَّ أُروُح ق��د ي��وٍم ُربَّ وي��ا

األعمى: العبَّاس أبو وقال

بُ��ِري��ُت م��ن��ذُ م��ظ��ل��وم��ي��َن ال��ش��اِم إل��ى ��ل��وا تَ��ح��مَّ ح��يٍّ ِم��ث��َل ح��يٍّ��ا أَر ول��م
يَ��ِب��ي��ُت ح��ي��ُث ب��ال��ِم��س��ك��ي��ِن وأع��َل��َم ال��َق��ن��ا تَ��ش��ت��ج��ُر ح��ي��َن وأم��ض��ى أَع��زَّ
يَ��ُف��وُت ال��ُم��س��ِل��م��ي��َن أم��ُر ك��اَد إذا س��ي��اس��ٍة ب��أول��ى ب��ال��دُّن��ي��ا وأرَف��َق
َزِم��ي��ُت ال��َك��الِم ب��َع��ْوراِت بَ��ص��ي��ٌر س��يِّ��ٌد ق��اَم س��يِّ��ٌد م��ن��ه��م م��اَت إذا

آخر: وقال

ُغ��ِس��ال م��دن��ًس��ا َم��سَّ إْن وال��ثَّ��وُب تَ��دنُّ��ِس��ه م��ن ال��ِع��رُض يُ��غ��َس��ُل ال
ال��زََّل��ال يُ��ِق��ي��لُ��َك رأٌي يَ��ك��اُد وال تُ��س��ت��ق��اُل ال��رِّج��ِل وزلَّ��ُة

الزلل: يف آخر وقال

ال��َع��الءِ أب��ا أط��ع��ُت إذ وَل��ْه��ف��ي يَ��زي��ٍد أب��ا ع��َص��ي��ُت إذ أَل��ْه��ف��ي
م��اءِ غ��ي��ِر م��ن زلَّ��ًة وك��ان��ت ِري��ٍح غ��ي��ِر م��ن َه��ف��وًة وك��ان��ت
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آخر: وقال

خ��اِب��ِر ِم��ث��ُل ج��اه��ًال ف��ي��ه ك��ن��َت إذا تَ��خ��اُف��ه أم��ًرا يُ��ن��ِذْرَك ل��م ف��إنَّ��َك

الخطباء: من ناس مع فيه قام مقاٍم يف — سالم واسمه — وابصة ابن وقال

وال��َم��َل��ُق اإلك��ث��اُر َس��ج��يَّ��ِت��ه وم��ن ِش��ي��م��ِت��ه غ��يْ��َر ال��ُم��ت��ح��لِّ��ي أيُّ��ه��ا ي��ا
ال��ُخ��لُ��ُق ُدونَ��ه ي��أت��ي ال��تَّ��خ��لُّ��َق إنَّ راِك��بُ��ه أن��َت ف��ي��م��ا ال��َق��ص��ِد إل��ى اع��ِم��ْد
َغ��ِرُق إن��س��انُ��ه��ا ب��َم��ط��روف��ٍة ع��نِّ��ي زائ��َره��ا ج��ئ��ُت ��ا ل��مَّ ُه��نَ��ي��دُة ص��دَّت
ال��َوَرُق ال��ُخ��ْض��رِة ب��ع��َد يَ��ص��َف��رُّ ك��ذاك ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت رأس��ي ف��ي ��ي��ُب ال��شَّ وراَع��ه��ا
ال��َح��َدُق ب��ه وتَ��ْرم��ي��ن��ي ال��ذِّم��اَر أح��م��ي ب��ه ُق��م��ُت ��ي��ِف ال��سَّ ح��دِّ ِم��ث��ِل َم��وق��ٍف ب��ل
َزلِ��ق��وا أم��ث��اِل��ه��ا ع��ل��ى ال��رج��اُل إذا َخ��َط��ٍل ذا أُل��ِف��ي��ُت وال زَل��ل��ُت ف��م��ا

باهلة: من أعرابي وأنشد

ال��َح��َدث��اِن ِغ��ن��ى أو ي��وًم��ا ال��م��اِل ِغ��ن��ى ��ن��ي يَ��ُك��فَّ ح��ت��ى ال��ِع��ي��ِس ن��صَّ س��أُع��ِم��ُل
َه��واِن َوس��ُم ب��اإلق��الِل ال��ُح��رِّ ع��ل��ى ل��ه��ا يُ��رى ح��ي��اٍة م��ن خ��ي��ٌر ف��َل��ل��م��وُت
بَ��ي��اِن ع��دي��ُم ق��ال��وا يَ��ُق��ْل ل��م وإْن ك��الِم��ه ُح��ك��ُم يُ��ْل��َغ يَ��ت��ك��لَّ��ْم م��ت��ى
ب��ِل��س��اِن ن��اط��ٌق ِل��س��اٍن ب��َغ��ي��ِر ال��ِغ��ن��ى بُ��وِرَك أه��ِل��ه ف��ي ال��ِغ��ن��ى ك��أنَّ

الورد: بن ُعروة قال الوجوه، بعض يف مثلها، ويف

ال��َف��ق��ي��ُر ش��رُّه��م ال��ن��اَس رأي��ُت ف��إنِّ��ي أْس��ع��ى ل��ل��ِغ��ن��ى ذَِري��ن��ي
وِخ��ي��ُر نَ��س��ٌب ل��ه أم��س��ى وإْن ل��َدي��ه��م وأح��َق��ُره��م وأه��َونُ��ه��م
��غ��ي��ُر ال��صَّ ويَ��ن��َه��ُره ح��ل��ي��ل��تُ��ه وتَ��ْزدِري��ه ال��نَّ��ديِّ ف��ي ويُ��ْق��ص��ى
يَ��ط��ي��ُر ص��اِح��ِب��ه ف��ؤاُد ي��ك��اُد َج��الٌل ول��ه ال��ِغ��ن��ى ذو ويُ��ْل��ق��ى
َغ��ف��وُر ربٌّ ل��ل��ِغ��ن��ى ول��ك��ْن ج��مٌّ وال��ذَّن��ُب ذن��بُ��ه ق��ل��ي��ٌل

وجل: عز قوله وتال معبود. إلٌه الهوى عنه: تعاىل هللا ريض عبَّاس ابن وقال
ِعْلٍم﴾. َعَىل هللاَُ َوأََضلَُّه َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت
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نُفيل: بن عمرو بن زيد بن سعيد األعور أبو وقال

وِه��تْ��ِر ُزوٍر ق��وَل ال��ي��وِم إل��ى ـ��ٍد َع��ْم��ـ ع��ل��ى تَ��ن��ِط��ق��اِن ِع��ْرس��اَي ِت��ل��ك
ب��نُ��ْك��ِر ج��ئ��تُ��م��ان��ي ق��د ق��ل��ي��ًال ل��ي م��ا رأتَ��ا أْن ال��طَّ��الَق س��اَل��ت��اِن��ي
َظ��ْه��ري ال��َم��غ��اِرِم م��ن ويُ��َع��رَّى ع��ن��دي ال��م��اُل يَ��ك��ثُ��َر أْن ف��ل��ع��لِّ��ي
َع��ْش��ِر خ��واِدَم م��ن وَم��ن��اص��ي��ُف وأواٍق ل��ن��ا أع��بُ��ٌد وتُ��رى
ل��َده��ِر َع��ص��اك َض��ْع ت��ق��والِن ٍل َزْو ِن��ع��م��ٍة ف��ي األذي��اَل ونَ��ُج��رُّ
ُض��رِّ َع��ي��َش يَ��ِع��ْش يَ��ف��ت��ق��ْر وم��ن ـ��بَ��ْب يُ��ح��ـ نَ��َش��ٌب ل��ه يَ��ُك��ْن َم��ن َويْ��ك��أْن
ِس��رِّ ك��لَّ ُم��ح��َض��ٌر ال��م��اِل أخ��ا ول��ك��نَّ ال��نَّ��ِج��يِّ ِس��رَّ ويُ��ج��نَّ��ْب

إذا نصافًة ينصفهم القوم نَصف وقد وناصف، َمنصف واحدهم الخدم، املناصيف:
أزوال. وجمعه الظريف، الخفيف والزول: حسنة، زول: نعمة خدمهم.

كمثله: وليس هذا نحو يف األبرص بن َعبيد وقال

ل��َدالِل؟ أم تُ��ري��ُد أِل��بَ��ي��ٍن ِزي��ال��ي تُ��ري��ُد َغ��ْض��ب��ى ِع��ْرس��ي ِت��ل��َك
ال��َج��م��اِل ُص��دوَر تَ��ع��ِط��ف��ي أْن ـ��ِف��ُل أح��ـ ف��ال ال��ِف��راَق ِط��بُّ��ِك يَ��ُك��ْن إْن
أذْي��ال��ي ُم��ْرخ��يً��ا نَ��ْش��واَن آِت��ي��َك وإذْ ك��ال��َم��ه��اِة بَ��ي��ض��اءَ ك��ن��ِت
وال��تَّ��أم��اِل ب��ال��رَّج��اءِ م��َع��ن��ا وِع��ي��ش��ي ح��اِج��بَ��ي��ك َم��طَّ ف��اتْ��ُرك��ي
ال��م��وال��ي ع��نِّ��ي وض��نَّ م��ال��ي ق��لَّ وأنِّ��ي َك��ِب��رُت أنَّ��ن��ي زَع��م��ْت
أم��ث��ال��ي أم��ث��اَل��ه��ا يُ��وات��ي ال ش��ي��ًخ��ا وأص��ب��ح��ُت ب��اِط��ِل��ي وص��ح��ا
وَق��ذال��ي َم��ف��ِرِق��ي ��ي��ُب ال��شَّ وع��ال م��نِّ��ي ال��رأُس تَ��غ��يَّ��َر تَ��َري��ن��ي إْن
ك��ال��َغ��زاِل َط��ْف��ل��ٍة ال��َك��ش��ِح ـ��ض��وم��ِة َم��ْه��ـ ع��ل��ى ال��ِخ��ب��اءَ أدُخ��ُل ف��ِب��م��ا
ال��رِّم��اِل ب��ي��َن ال��َك��ث��ي��ِب َم��يَ��الَن م��ال��ْت ث��م ِج��ي��َده��ا ف��ت��ع��اط��ي��ُت
م��ال��ي أه��ِل��َك ل��م��اِل وِف��داءٌ ن��ْف��س��ي ل��ن��ْف��ِس��ك ِف��ًدى ق��ال��ت ث��م

الناعمة. الرَّخصة والطفلة: لطيفة. أراد مهضومة، وقوله: الخرص. الكشح:
بن عامر جاء وقد يوًما، داره من عنه، تعاىل هللا ريض عفان، بن عثمان وخرج
وأنكر فأنكره عباءة يف ثطٍّا أشغى دميًما شيًخا رأى فلما دهليزه، يف فقعد قيس عبد

بامِلرصاد. قال: ربك؟ أين أعرابي، يا فقال: مكانه،
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اللحية. صغري ثط: واختالفها. األسنان تراُكب والشغى:
بن عامر غري قط أحٌد يُفِحمه لم عنه، تعاىل هللا ريض عفان، بن عثمان إن يُقال
ناحية يف عباءة يف الناسب الخطيب الُعذري أوس بن ار النخَّ إىل معاوية ونظر قيس. عبد
أمري يا ار: النخَّ فقال هذا؟ من فقال: عليه، منه زرايًة مكانه وأنكر فأنكره مجلسه، من

فيها. من يكلِّمك إنما تكلِّمك، ال العباءة إن املؤمنني،
يف بتٍّ يف ا ُملتفٍّ ُقطبة بن َهِرم إىل عنه، تعاىل ريضهللا الخطاب، بن عمر ونظر قال،
أن فأحبَّ والعلم، الحكم يف له العرب تقديم وعرف وقلَّته، دمامته ورأى املسجد، ناحية
َعلقمة يعني ر؟ تنفِّ كنت أيهما اليوم، إليك تنافرا لو أرأيت فقال: عنده، ما ويسرب يكشفه
َجذَعًة.11 ألَعدتُها كلمة فيهما قلت لو املؤمنني، أمري يا فقال: الطُّفيل. بن وعامر ُعالثة بن
عمر ونظر العرب. إليك تحاَكمت العقل لهذا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر فقال
فلما واستنطقه، القوم جميع فرتك له، بتٍّ يف ُملتفٌّ واألحنف الوفد، وعنده األحنف إىل
عنده يَزل لم املذهب، ذلك وذهب امُلصيب، البليغ الكالم بذلك وتكلَّم ق، تبعَّ ما منه ق تبعَّ

الدنيا. فاَرق أن إىل ذلك له ثابتًا الرياسة له عقد أن إىل صار ثم علياء، يف
تسمع قال: وقلته دمامته رأى فلما َضمرة، بن َضمرة إىل امُلنذر بن النُّعمان ونظر
تُكال ال الرجال إن اللعن، أبَيَت ضمرة: فقال العرب. تقول هكذا تراه. أْن ال بامُلَعيدي
شاعًرا فارًسا وكان خطيبًا، ضمرة وكان وقلبه. لسانه بأصغَريه؛ املرء وإنما بالُقفزان،

سيًدا. رشيًفا
أنشده فلما قصريًا، دميًما الرَّمق وكان اني، الغسَّ ُجبيلة أبا مدح زيد بن الرَّمق وكان

سوء. ظرف يف طيِّب عسل قال: وحاَوره،
عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر لدى دويس السَّ الهيثم بن علباءُ وتكلَّم قال:
برصه فيه د يُصعِّ عمر أقبل بيانه، وسمع براعته رأى فلما دميًما، أعَور علباء وكان

خربة. جميلهم يف أناس لكل عمر: قال خرج فلما ويحدره،
الذي وشعره ُخرُشب بن سَلمة قول هارون بن سهل وأنشدت عثمان: أبو قال
وذُبيان، عبس قتال يف يَديه عىل ُوضعت التي الرُّهن شأن يف التغلبي ُسبيع إىل به أرسل
عنه، تعاىل ريضهللا الخطاب، بن عمر رسالة سمع قد لكأنه وهللا هارون: بن سهل فقال

أمرها. أول يف كانت كما قبائلهما بني املنافرة فتنة ألعاد يعني 11
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قوله: والقصيدة الحكم. وتدبري القضاء سياسة يف األشعري موىس أبي إىل

ِذَم��م��ا ِرج��اِل��ن��ا وأوف��ى ِق��دًم��ا س��يِّ��ُدن��ا وأن��َت ُس��بَ��ي��ًع��ا أب��ِل��ْغ
اض��ط��رم��ا ال��ذي ض��رَّم��وا ق��د ذُبْ��ي��اَن إخ��وتَ��ه��ا وأنَّ بَ��غ��ي��ًض��ا أنَّ
َح��َك��م��ا م��ا ب��ئ��َس يَ��ق��ولُ��نَّ ف��ال ب��ي��ن��ه��ُم َح��كَّ��م��وك أْن نُ��بِّ��ئ��ُت
َظ��َل��م��ا وم��ن ��ه��م ح��قِّ ذا تَ��ع��ِرُف ب��ش��أِن��ه��ُم خ��ب��رٍة ذا ك��ن��َت إْن
ال��ُف��َه��م��ا وتُ��ح��ِض��ُر وِع��ل��ًم��ا ُح��ك��ًم��ا َم��ن��اِزلِ��ه ف��ي األم��َر وتُ��ن��ِزُل
ِذَم��م��ا وال إلَّ��ًة ال ـ��ُم��ب��ِط��ُل اْل��ـ وال ال��ُم��ِح��قُّ م��ن تُ��ب��ال��ي وال
َص��ت��م��ا ث��اب��تً��ا ال��ُح��ك��َم يَ��ع��ِدم��وا ل��ن ب��يْ��ن��ه��ُم ال��ح��ك��ي��ُم وأن��َت ف��اح��ُك��ْم
ُرِغ��م��ا12 وَم��ن َرِض��ي َم��ن رض��ا ع��ل��ى ب��يْ��ن��ه��ُم ��واءِ ال��سَّ أدي��َم واص��دَْع
ف��َدم��ا دًم��ا وإْن ب��م��اٍل م��اًال ِع��دَّتَ��ه ف��ُف��ضَّ م��اًال ك��ان إْن
ُظ��َل��م��ا ن��ه��اُره ج��لَّ��ى ��ب��ِح ال��صُّ ـ��َل ِم��ث��ـ ال��ُح��ك��وم��ِة ظ��اِه��َر ت��رى ح��ت��ى
َس��َل��م��ا أم��وَره��م إل��ي��ه��م ف��ان��ِب��ذْ ُح��ك��وم��تَ��ه��م تُ��ِط��ْق ل��م وإْن ه��ذا

شديًدا. كان إذا صتم، رجل يُقال: القوي، الصحيح الصتم:
بالشعر، الناس أعلم عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر كان العاييش: وقال
أن َكِره والزِّبِرقان، الُحطيئة وبني والَعجالني، النجايش بني بالحكم ابتُيل إذا ولكنه
عليه تهون ممن وغريه ثابت بن ان حسَّ مثل للفريقني رجاًال واستشهد للشعراء، يتعرض
ُمقنًعا الشاعر ذلك حكم من ظهر الذي وكان يعلم، بما حكم كالمهم سمع فإذا سبالهم،
وهذا هذا يسأل له علم ال من رآه فلما سليًما؛ بِعرضه تخلَّص قد هو ويكون للفريَقني،
ًما، مقدِّ لشعره وكان لُزهري، شعًرا أنشدوه ولقد غريه. يعرف بما لجهله ذلك أن ظن

قوله: إىل انتَهوا فلما

ِج��الءُ أو ِن��ف��اٌر أو يَ��م��ي��ٌن ث��الٌث َم��ق��َط��ُع��ه ال��ح��قَّ وإنَّ

أقسامها: وإقامته بينها، وتفصيله بالحقوق، علمه من كامُلتعجب عمر قال

ِج��الءُ أو ِن��ف��اٌر أو يَ��م��ي��ٌن ث��الٌث َم��ق��َط��ُع��ه ال��ح��قَّ وإنَّ

أثبتناه. كما «ُرِغما» والصواب ، بنيِّ وخطؤها «زعما»، األصل: يف 12
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التعجب. من البيت د يردِّ
قوله: إىل امُلنشد بلغ فلما الالم، عىل التي الطويلة الطبيب بن َعبْدة قصيدة وأنشدوه

وت��أم��ي��ُل13 وإش��ف��اٌق ُش��حٌّ وال��ع��ي��ُش يُ��دِرُك��ه ل��ي��س ألم��ٍر س��اٍع وال��م��رءُ

ُمتعجبًا: عمر قال

وت��أم��ي��ل! وإش��ف��اق ش��ح وال��ع��ي��ش

عىل التي األسلت بن قيس أبي قصيدة وأنشدوه ل. وفصَّ م قسَّ ما حسن من يُعجبهم
قوله: إىل امُلنشد انتهى فلما ساكت، وهو العني،

وال��ه��اِع14 ��ِة وال��َف��هَّ إش��ف��اِق ال��ـ م��ن خ��ي��ٌر وال��ق��وُة ال��َك��ي��ُس

وقال: البيت عمر أعاد

وال��ه��اِع ��ِة وال��َف��هَّ إش��ف��اِق ال��ـ م��ن خ��ي��ٌر وال��ق��وُة ال��َك��ي��ُس

بعض عن الُجمحي م سالَّ بن محمد قال منه. ويتعجب البيت د يردِّ عمر وجعل
إال أمر له يعرض يكاد ال عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر كان قال: أشياخه،

شعر. بيت فيه أنشد
إىل حاجتهم بفرط الخطيب عىل يُقدَّم الجاهلية يف الشاعر كان العالء: بن عمر وقال
ويهيِّب غزاهم، ومن عدوهم عىل ويهوِّل شأنهم، م ويفخِّ مآثرهم، عليهم يقيِّد الذي الشعر
فلما شاعرهم؛ فرُياقب غريهم شاعر ويهابهم عددهم، كثرة من ويخوِّف ُفرسانهم، من
أعراض إىل عوا وترسَّ السوقة، إىل ورحلوا مكسبًة، الشعر واتخذوا والشعراء، الشعر كثُر
ي، الرسَّ مروءة أدنى الشعر األول: قال ولذلك الشاعر؛ فوق عندهم الخطيب صار الناس،

الدَّني. مروءة وأرسى

حديثًا. ونرشناها رشحناها التي املفضليات يف بقلمنا مرشوحة بأكملها القصيدة انظر 13
بقلمنا. مرشوحة بها القصيدة وانظر الفهة. بدل الفكة، املفضليات: يف 14
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ما األول الدهر يف كان ولو الذُّبياني، النابغة قدر من الشعر قول وضع ولقد قال:
رفعة. إال ذلك زاده

بيشء مني أعلم رجًال ألقى أن أشاء ما ِمثيل، رأيت ما قال: الشعبي عن مجالد وروى
عاقًال عابًدا ويكون عاقًال، يكون وال عابًدا الرجل يكون البرصي: الحسن وقال لقيته. إال
وورع الحسن، فقه يُقال: وكان عابًدا. عامًلا عاقًال يسار بن ُمسلم وكان عامًلا، يكون وال
وفتاها الحسن، شيخها فقيل: البرصة، وذُكرت قتادة. وحفظ مطرِّف، وعقل سريين، ابن
واألعمش، والزُّهري، قتادة، أربعة؛ الدنيا يف العلم بثُّوا والذين امُلزني. هللا عبد بن بكر
فقيل الزهري، قتادة فغلب والزهري، قتادة بني امللك عبد بن سليمان وجمع والكلبي.
للقرشية، ب تعصَّ ولكنه ال، القحذمي: فقال مليح. فقيٌه إنه فقال: ذلك، يف لسليمان
بامُلَلح. ونِلُت بالعلم، وصلت يقول: األصمعي وكان فضائلهم. ولروايته إليهم، والنقطاعه
واحد، يف يجتمعان يكادان ال الجيد والشعر البليغ اللسان يقول: هارون بن سهل وكان
تمنَّى من يقولون: واملسجديُّون15 القلم. وبالغة الشعر بالغة يجتمع أن ذلك من وأعرس

عسريًا. شيئًا تمنَّى القلم، وحسن اللسان، وحسن العقل، حسن رجًال

باب (7)

بيان. والصِّ النساء وأخالق والحمق والِعيَّ النَّوك يعيبون وكانوا
الشاعر: قال

إخ��اءِ أخ��ي ب��ك��لِّ تَ��ِث��َق��ْن ف��ال َخ��ل��ي��ًال ُم��تَّ��ِخ��ذًا ك��ن��َت م��ا إذا
وال��ح��ي��اءِ م��ن��ه��م ال��ع��ق��ِل ب��أه��ِل ف��أل��ِص��ْق ب��يْ��ن��ه��ُم ُخ��يِّ��رَت ف��إْن
ِك��ف��اءِ م��ن ال��ف��ض��ائ��ُل ت��ف��اَض��ل��ِت م��ا إذا ل��ه ل��ي��س ال��ع��ق��َل ف��إنَّ
ال��َع��ي��اءِ داءُ داِئ��ه وأه��َوُن َغ��ْوٌل ل��ألح��س��اِب ال��نَّ��وَك ف��إنَّ
ال��َع��ن��اءِ َس��ع��ُي َس��ع��ِي��ه ف��أي��َس��ُر ُم��ه��َم��الٍت ال��ع��واق��َب ت��رَك وم��ن
ال��س��م��اءِ م��اءِ بَ��ن��ي ك��ان��وا وإْن ل��َش��يءٍ ب��ال��نَّ��وك��ى تَ��ِث��ق��نَّ ف��ال
ال��رَّج��اءِ ُم��ن��ق��ِط��َع ذاك م��ن وُك��ْن ف��َدْع��ه��م أدٍب ق��اِب��ِل��ي ف��ل��ي��س��وا

املدينة، مسجد يف يجلسون ة فَّ الصُّ أهل كان كما البرصة، مسجد يف يجلسون قوًما املسجديون كان 15

أحاديث. ولهم
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والنوك: التضييع يف اآلخر وقال

ال��ص��واُب يُ��خ��اِل��ُف��ه��ا َم��ق��ادي��ٌر س��اَع��َدتْ��ه أنْ��َوَك ح��دِّ ف��ي ف��ِع��ْش
ذَه��اُب ل��ه يُ��ق��اُل ال ذَه��اٌب وأْج��ٍر َح��م��ٍد ف��ي ال��م��اِل ذَه��اُب

ذلك: يف وأنشد

ع��اق��ِل ك��لُّ ب��ه يَ��ْش��ق��ى ول��ك��نَّ��م��ا أه��ِل��ه أس��َع��ُد نَ��ْوك��اه زَم��نً��ا أرى
األس��اف��ِل ب��ارت��ف��اِع األع��ال��ي ف��ك��بَّ ت��ح��تَ��ه وال��رأُس ِرْج��اله ف��وَق��ه م��ش��ى

اآلخر: وقال

ل��ل��رَّذِْل أرَف��َع ال��م��اِل ِم��ث��َل أَر ول��م ل��ل��ف��ت��ى أوَض��َع ال��َف��ق��ِر ِم��ث��َل أَر ول��م
األه��ِل ع��ن ن��أٍي ِم��ث��َل ذالٍّ أَر ول��م ك��َع��ش��ي��رٍة الْم��ِرٍئ ع��زٍّا أَر ول��م
ال��ع��ق��ِل ع��دِم م��ن ال��ن��اِس وْس��َط ع��اَش إذا ام��رٍئ ع��ل��ى أض��رَّ ُع��ْدٍم م��ن أَر ول��م

اآلخر: وقال

ع��ق��ِل ذا ك��ن��َت إْن ب��ال��َع��ق��ِل تَ��ل��َق��ه��م وال َل��ِق��ي��تَ��ه��م م��ا إذا ال��َح��ْم��ق��ى م��ع تَ��ح��اَم��ْق
ب��ال��ع��ق��ِل يَ��س��َع��ُد ال��ي��وِم ق��ب��َل ك��ان ك��م��ا ب��ع��ق��ِل��ه يَ��ْش��ق��ى ال��م��رءَ رأي��ُت ف��إنِّ��ي

اآلخر: وقال

أُش��اِك��لُ��ه ال ً ام��رأ الَق��ي��ُت ش��ئ��ُت إذا ُغ��رب��ٍة داَر ال��نَّ��وى ُط��وُل وأن��َزَل��ن��ي
أُع��اِق��لُ��ه ل��ك��ن��ُت ع��ق��ٍل ذا ك��ان ول��و َس��ج��يَّ��ٌة يُ��ق��اَل ح��ت��ى ف��ح��اَم��ق��تُ��ه

وأنشد: امُلعتِمر بن ِبرش وقال

ال��ُم��ح��ت��اِل وِح��ي��ل��َة ال��ط��ب��ي��َب أع��ي��ا ُم��س��ت��غ��ِن��يً��ا رأي��تَ��ه ال��غ��ب��يُّ وإذا

آخر: وأنشدني

وأخ��َل��ق��ا أَج��دَّ ي��وًم��ا ك��ِل��بْ��س��ِت��ه ِل��ب��اِس��ه ف��ي ف��ُك��ْن أي��اٌم ول��ل��دَّه��ِر
أح��َم��ق��ا أن��َت ف��ُك��ْن ال��َح��ْم��ق��ى ف��ي ك��ن��َت وإْن ف��ي��ه��م ك��ن��َت إذا ال��َك��يْ��س��ى أك��يَ��َس وُك��ْن
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آخر: وأنشدني

ُم��ف��نَّ��دا غ��ب��يٍّ��ا ِدْف��ن��اًس��ا ال��ق��وِم م��ن بُ��وه��ًة ��ي ع��مِّ ِب��ن��َت ي��ا تَ��ْق��رب��ي وال
ُم��ولَّ��دا وع��ب��ًدا ُح��ك��ٍم ع��ل��ى وُح��ك��ًم��ا بَ��ْك��رًة ِس��تِّ��ي��َن رأَس أع��ط��ى ك��ان وإْن
ُق��ْع��ُددا ال��ق��وم م��ن ِج��ب��ًس��ا ال��ذُّرى ِط��واُل َه��ج��م��ٌة تُ��وِردنَّ��ك ال ف��اح��ذري أال

آخر: وأنشدني

نُ��ص��ولُ��ه��ا بَ��ط��ي��ئً��ا أظ��ف��اًرا ال��ل��ؤِم م��ن وائ��ٍل اب��ن��ِة تَ��غ��ِل��َب ح��يَّ��ي ال��ل��ُه ك��س��ا
يَ��س��ت��ق��ي��لُ��ه��ا وْف��َده��م وردُّوا ع��ل��ي��ه��ا تَ��ع��اذَل��وا َض��ي��ٍم داِر ع��ن ارتَ��َح��ل��وا إذا

آخر: وأنشدني
أف��َه��ُم م��ن��ك أنَّ��ه َج��ه��ًال ويَ��ح��َس��ُب ج��اه��ًال ��َم تُ��ف��هِّ أْن َع��ن��اءً وإنَّ

جرير: وقال
تَ��دبُّ��را إال األم��َر يَ��ع��ِرف��وَن وال يُ��ِص��ي��بَ��ه��م ح��ت��ى ��رَّ ال��شَّ يَ��ع��ِرف��وَن وال

الطائي: املعنيُّ األعرج وقال

أوَّال ب��ال��َم��ظ��ال��ِم تَ��بْ��دءُوه��م ول��م ق��َدرتُ��ُم ق��د أْن األق��واُم َع��ِل��َم ل��ق��د
أْق��بَ��ال ��َت ثُ��مَّ ف��رَّ ق��د م��ن ُربَّ أَال َف��رٍَّة ب��ع��َد َك��رٍَّة ك��داع��ي ف��ُك��ون��وا
ِم��غ��َزال ال��ُع��ْرِب َم��ع��َش��َر ِس��ن��اٍن ب��ك��لِّ ف��ت��ب��دَّل��وا ت��ف��ع��ل��وا ل��م أن��ت��ُم ف��إْن
ال ب��أنَّ ي��ق��ول��وا أْن َألرج��و وإنِّ��ي ب��أه��ِل��ه ��ب��يِّ ال��صَّ ُح��ْك��َم وأع��ط��وه��ُم

صبي. من وأخرُق صبي، من وأكذُب صبي، من أظَلُم ويُقال:
وأنشد:

َم��ج��اِه��لُ��ه ال��ط��ري��ِق ظ��ه��ِر ع��ل��ى ك��ث��ي��ٌر ف��إنَّ��ه ��ب��يِّ ال��صَّ ُح��ْك��َم تَ��ح��ُك��م��ا وال

أهل يف تقول فما قيل: نساء. وأعجاز ِظباء، أعناق فقال: عامر بني عن َدغَفل ُسئل
وأنَوك. سيِّد قال: اليمن؟
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املعلِّمني ِذكر يف باب (8)

[فقال]: ِصقالب ذكرهم وقد ُكتاب. ُمعلِّم من أحَمُق العامة: أمثال من

ِط��ف��ِل ع��ل��ى ويَ��ْغ��دو أُن��ث��ى ع��ل��ى يَ��ُروُح م��ن ع��ن��د وال��رأُي ال��ع��ق��ُل ��ى يُ��رجَّ وك��ي��ف

مع القعود كثري وال غنم، راعَي وال معلًِّما، تستشريوا ال الحكماء: بعض قول ويف
منه. أسنَّ كانت وإن منها أعقل فإنه ترضبه؛ صبيِّك أمَّ تدع ال وقال: النساء.

ثمانني. ضأن راعي من أحَمُق املثل: يف سمعنا وقد
عدٌة الغنَم رعى وقد صوابًا ذلك يكون فكيف الجملة، يف الغنم ُرعاة استحماق فأما
ليتلوَّمون اإلبل ورعاة الوبر أهل من ادين الفدَّ إن وَلَعْمري السالم؟ عليهم األنبياء ِجلة من

قاعًدا. فحلبت كاذبًا كنت إن لصاحبه: أحدهم ويقول الغنم، رعاة عىل
اآلخر: وقال

ال��ُم��ت��ط��اِوُل ال��ق��ائ��ُم وح��ال��بُ��ه��نَّ ق��اع��ًدا ُس��رَّ إذا ال��ِم��ع��زى ح��اِل��َب ت��رى

وحده: غامٍد لَجمِع مكدَّم، بن ربيعة هزيمة يف غامد، من امرأة وقالت

غ��اِم��ُد ق��وَم��ه��ا ف��َض��ح��ْت ب��م��ا ن��أِي��ه��ا ع��ل��ى أت��اه��ا ه��ل أال
واح��ُد ف��ارٌس ف��َردَّك��ُم ف��ارٍس م��ائ��تَ��ي ت��م��نَّ��ي��ت��ُم
ق��اع��ُد ح��ال��ٌب ل��ه��ا ض��أنً��ا ِل ال��ُخ��ي��و ب��ارت��ب��اِط ل��ن��ا ف��ل��ي��َت

أقلُّ والحاكة قال: والغزَّالني. واملعلِّمني الحاكة يف الُحمق بعضهم: قول سمعنا وقد
بالصواب يتكلم الذي هو األحمق ألن الغزَّالون؛ وكذلك َحْمقى لها يُقال أن من وأسقط
أن إال مقال، وال فعال يف جيِّد صواب عنده ليس والحائك فاحش، بخطأٍ يجيء ثم الجيِّد

يشء. يف هذا من هو وليس الباب، هذا من الحياكة جودة يُجعل

آخر باب وهذا (9)

قالوا: إذا وكذلك بعينه. املعنى ذلك يريدون فليس مائق، قالوا: فإذا أحمق. فالٌن ويُقال:
يقولون: ثم غبي. يقولون: ثم الصدر. سليم فالٌن ويقولون: رقيع. قالوا: إذا وكذلك أنَوك.

ذلك. وأشباه ومسلوس، معتوه، قالوا: إذا وكذلك أبله.
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شيئًا تقدَّم فإذا بطل. قيل: ذلك تقدَّم فإذا شجاع. للفارس: يُقال ُعبيدة: أبو قال
أليَس. قيل: الغاية إىل صار فإذا بُْهمة. قيل:
. َسخيُّ َحوباِئه عن أليَُس اج: العجَّ قال

ونقصان وفساد، وصالح وبخل، جود من كلها؛ الصفات يف يجري املأخذ وهذا
منهم رضبنَي؛ عىل عندي واملعلِّمون املعلِّمني. يف القول هذا أسمع ومازلت ورجحان.
عن ارتفعوا رجاٌل ومنهم الخاصة، أوالد تعليم إىل العامة أوالد تعليم عن ارتفعوا رجاٌل
تستطيع فكيف للخالفة، حني املرشَّ أنفسهم امللوك أوالد تعليم إىل الخاصة أوالد تعليم
ُقطرب، له يُقال الذي امُلستنري16 بن ومحمد الكسائي، حمزة بن عيل ِمثل أن تزعم أن
التي الطبقة عىل وال هؤالء عىل القول هذا يجوز وال َحْمقى؟ لهم يُقال هؤالء وأشباه
يف هم فما وسفلة، حاشيًة قوم لكل فإن الُقرى كتاتيب ُمعلمي إىل ذهبوا فإن دونهم؛

كغريهم. إال ذلك
كميت مثل: والخطباء، والشعراء الفقهاء وفيهم هؤالء يف ذلك ِمثل تقول وكيف
الكريم عبد ومثل: رباح، أبي بن وعطاء سعد، بن وقيس الكاتب، الحميد وعبد زيد، بن

املعلم؟ سعيد وأبي املعلم، وحسني أمية، أبي بن
يعلِّمان فكانا الشعبي، وعامر الُجهني، معبد أبو ُمزاحم بن اك الضحَّ املعلِّمني: ومن

سعيًدا. يعلِّم معبد أبو وكان مروان، بن امللك عبد أوالد
هشام عن يحدِّث وكان املعلم، سعيد أبي غري وهو املؤدِّب، سعيد أبو ومنهم:

وغريهم. ُعروة بن
سفيان. أبي بن عتبة ولد معلِّم وكان األعىل، عبد بن الصمد عبد ومنهم:

ليعلِّمه. املقفع بن هللا عبد بنيه بعض ألزم عيل بن إسماعيل وكان
ُمعلًما. كيسان بن هللا عبد بكر أبو وكان

وال العلم، بصنوف أدرى رجالن بالبرصة عندنا كان وما السكن. بن محمد ومنهم:
أيام من أذكر ما أول من وحالهما امُلعلمني، عدنان وأبي الوزير أبي من بيانًا، أحسن

الصبا.

علم وأخذ عمر، بن عيىس وعن سيبويه عن النحو أخذ «قطرب». سيبويه اه سمَّ املستنري: بن محمد 16

ال كِّيت السِّ ابن وكان كثرية. تصانيف وله ولده. وأدَّب العجيل ُدلف بأبي واتصل النظَّام، عن الكالم
٢٠٦ه/٨٢٤م. سنة مات يوثِّقه.
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يوسف بن اج الحجَّ ويف الكاتب، هللا عبد أبي ويف البيداء، أبي يف الناس قال وقد
قالوا. ما وأبيه

ُمعلمني كانا وأباه اج الحجَّ أن عىل الشعر من شاهًدا الخرب هذا مع أنشدوا وقد
بالطائف.

عليه يجري عالٌم بالرحمة الناس أحقُّ قالوا: األول. الكالم إىل القول بنا رجع ثم
إليه فكتب ويُسمعه، األزارقة حرب يف يُعجله امُلهلب إىل اج الحجَّ وكتب جاهل. حكُم

يبرصه. من دون يملكه ملن الرأي يكون أن البالء كل البالء إن املهلب:

آخر وباب (10)

ق، والتعمُّ التشادق يكره ممن البُلغاء، من املعرفة وأهل األدباء، من الربَّانيني بعض وقال
وما ودوائه، الكالم أدواء أكثر ويعرف واالجتالب، والتكلُّف القول يف اإلغراق ويُبغض
يسمع، بما االفتتان من للسامع يعرض وما يقول، ما بحسن الفتنة من املتكلم يعرتي
التمويه من واملطبوع الحاذق يمكِّن والذي والتسلُّط، التحكُّم من االقتدار يُورث والذي
وحالوة األلفاظ، حسن أُنِذركم مواعظه: بعض يف وقال املنطق. وحسن بة والخالَّ للمعاني
ومنحه سهًال، مخرًجا البليغ وأعاره حسنًا، لفًظا اكتىس إذا املعنى فإن الكالم؛ مخارج
األلفاظ ُكسيت إذا واملعاني أمىل. ولصدرك أحىل، قلبك صاريف ُمتعشًقا، قوًال املتكلم
عىل وأربَت صورها، مقادير عن العيون يف تحوَّلت الرفيعة، األوصاف وأُلبست الكريمة،
معاني يف األلفاظ صارت فقد ُزخِرفت؛ ما حسب وعىل ُزيِّنت، ما بقدر أقدارها، حقائق
قوي، الهوى وسلطان ضعيف، والقلب الجواري، معنى يف املعاني وصارت املعارض،

خفي. الشيطان خدع ومدخل
هللا ريض الخطاب، بن عمر فإن فيه؛ تفرِّط وال ْله وتأمَّ تنَسه، وال الباب هذا فاذُكر
وليُبالغ منه ليستكثر مجرًَّما حوًال احتبسه أن بعد قيس، بن لألحنف يُقل لم عنه، تعاىل
عليم، ُمناِفق كل خوَّفنا كان قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «إن شأنه، عن والتنقري حاله ح تصفُّ يف
من رأى ملا إليه ومال منطقه، حسن من راعه كان ملا إال منهم»، تكون أن ِخفت وقد

لسحًرا.» البيان من «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال ولذلك تكلُّفه؛ وقلة رفقه
وجيز بكالٍم لها وتأتَّى حاجة، طلب يف أحسن لرجٍل العزيز عبد بن عمر وقال
من فالقصد خالبة.» «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال الحالل. حُر السِّ وهللا هذا حسن: ومنطٍق
التخلص يف وشغلك األلفاظ، تهذيب يف ك همَّ تجعل وال والوحيش، السوقي تجتنب أن ذلك
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سبيل من والخروج للوعورة، مجانبة التوسط ويف بالغ، االقتصار ويف املعاني، غرائب إىل
الشاعر: قال وقد نفسه، يُحاسب ال من

َص��ْع��ب��ا وال ذَل��وًال تَ��رَك��ْب وال نَ��ج��اٌة ف��إنَّ��ه��ا األم��وِر ب��أوس��اِط ع��ل��ي��ك

اآلخر: وقال

َش��َط��ط��ا س��أل��َت إْن تَ��س��أَل��نَّ ال َف��َرط��ا األم��وِر ف��ي تَ��ذَه��بَ��نَّ ال
َوَس��ط��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اِس م��ن وُك��ْن

فتنة ومن العلماء، عند املحنة من تَسَلم فإنك والغايل؛ املقرصِّ بني ما كالمك وليُكن
هبوًطا. هابًطا وال شطوًطا، ذاهبًا ال وسًطا، دينًا علِّمني للحسن: أعرابي وقال الشيطان.
الناس «خاِلطوا الحديث: يف وجاء أوساطها. األمور خري إن ذاك قلت لنئ الحسن: فقال
خريٌ وكفى قل وما أوساطها، األمور وخري خطبته: يف مسعود بن هللا عبد وقال وزاِيلوهم.»
هللا كرَّم طالب أبي بن عيل وقال تحصيها. ال إمارة من خري تُنجيها، نفٌس وألهى. كثُر مما
التقصري. تكره كما الُغلو اْكَره يقولون: وكانوا جانبًا. واْمِش وسًطا، الناس يف ُكن وجهه:
الشيطان.» عليكم يستحوذنَّ وال بقولكم «قولوا ألصحابه: يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان

ألسنتهم؟» حصائُد إال جهنم نار يف مناخرهم عىل الناس يكبُّ «وهل يقول: وكان

الِقصار الُخطب من باب (11)

العلماء تأديب من وتأديب اك النُّسَّ ومواعظ السلف ُخَطب من

برتك كفى قال: أضيِّعه. أن وأخاف العلم أتعلَّم أن أريد النحوي: ُهريرة ألبي رجل قال
فقال الحجر. يف كالنقش غر الصِّ يف التعلُّم يقول: رجًال األحنف وسمع إضاعًة. العلم
علماءكم أرى يل ما الدرداء: أبو وقال قلبًا. أشغل ولكنه عقًال، الناس أكرب الكبري األحنف:

يتعلمون؟ ال وُجهالكم يذهبون،
ولكن الناس، من ينتزعه انتزاًعا العلم يقبض ال هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال
علم، بغري فأفتَوا فُسئلوا جهاًال، رؤساء الناس اتَّخذ عالٌم يبَق لم إذا حتى العلماء، يقبض

وأضلُّوا.» فضلُّوا
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يف ثابت بن زيد دىلَّ حني عنهما، تعاىل هللا ريض عبَّاس، بن هللا عبد قال ولذلك
ذهابه. فهكذا فلينظر؛ العلم ذهاب كيف يرى أن ه رسَّ من القرب:

العلماء: لبعض الشعراء بعض وقال

ال��َق��َدُر ب��َك ان��ت��ه��ى ح��ي��ُث ج��اَوزَت ف��م��ا ال��ِف��راَر ي��وِم��َك م��ن أبْ��َع��دَت
ال��َح��ذَُر أص��ابَ��ك ��ا م��مَّ ��اَك ن��جَّ َح��ذٌَر ال��رَّدى م��ن يُ��ن��ِج��ي ك��ان ل��و
َك��َدُر ودِّه ص��ف��ِو ف��ي ي��ُك ل��م ِث��ق��ٍة أخ��ي م��ن ال��ل��ُه يَ��رَح��ُم��ك
األث��ُر ويَ��دُرُس م��ن��ه ال��ع��ل��ُم ـ��ن��ى ويَ��ْف��ـ ال��زَّم��اُن يَ��ف��ُس��ُد ف��ه��ك��ذا

إذ السالم؛ عليه موىس هللا نبي الكتفى العلم من ُمكتفيًا أحٌد كان لو قتادة: وقال
ُرْشًدا﴾. ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَْن َعَىل أَتَِّبُعَك ﴿َهْل الصالح: للعبد قال

صدقة. الصالحة الكلمة طاوس: قال قال، التميمي العبَّاس أبو
لسانك «فضل قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن أبيه، عن أنس، بن ثُمامة بن هللا عبد وعن

صدقة.» له لسان ال الذي أخيك عن به تعربِّ
ِنعَمت الُفضيل: وقال لتحفظ. منه وتقلَّْل لتَعِرف، العلم من تكثَّْر الخليل: وقال
يف ما اجعل يُقال: وكان أخيه. إىل يُلقيَها حتى الرجل يحفظها الحكمة من الكلمة الهدية
ويحفظ سمع، ما أحسن الرجل يكتب يُقال: وكان للنفقة. قلبك يف وما مال، بيت الُكتب
عمر وقال طومارك. يف عرشة من خري قلبك يف حرٌف أعرابي: وقال كتب. ما أحسن
وكان قدرة. إىل عفو ومن ِحلم، إىل علم من أفضل بيشءٍ يشء ُقِرن ما العزيز: عبد بن
بها. ل نتجمَّ أحاديث فحدِّثونا بنا، منقَطع قوٌم إنا قال: قوم إىل جلس إذا ِسياه بن ميمون
صاحبك أدرك ما فوهللا اسكت، معاوية: فقال معاوية، عند بزياد زياد موىل سليم وفَخر
قدَّموا فلما أرسى، أعناق اج الحجَّ ورضب بلساني. منه أكثر أدركت وقد إال بسيفه شيئًا
فقال العفو. يف أحسنت فما الذنب يف أسأنا كنَّا لنئ وهللا قال: عنقه لتَُرضب رجًال إليه

القتل. عن وأمسك هذا؟ ِمثل يُحِسن أحٌد فيها كان أَما الِجيَف! لهذه أُفٍّ الحجاج:
نان. السِّ حر أو العدل برُد إال يُذِهبه ال َحرٍّا قلبي يف ألجُد إني ال: الرَّحَّ بَشري وقال
امللك عبد عىل ودخل عنقه، لتَُرضب مروان بن امللك عبد إىل الخوارج من رجًال وقدَّموا
فإنه يبكي؛ دعه فقال: بامُلعلم، امللك عبد فهمَّ يبكي، وهو املعلِّم رضبه قد له صغري ابٌن
فيه أنت ما يشغلك أَما امللك: عبد له فقال لصوته. وأذهب لبرصه، وأصحُّ لِجرمه، أفتَُح
بتخلية فأمر يشء. الحق قول عن يشغله أن ملسلم ينبغي ما الخارجي: قال هذا؟ عن
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فما أعمالنا يف ولحنَّا حرًفا، نلحن فما كالمنا يف أعربنا أدهم: بن إبراهيم وقال سبيله.
وأنشد: حرًفا. نُعِرب

��ُع نُ��رقِّ م��ا وال يَ��بْ��ق��ى ِدي��نُ��ن��ا ف��ال ِدي��ِن��ن��ا ب��ت��م��زي��ِق ُدن��ي��ان��ا ��ُع نُ��رقِّ

لو َمُصور، عنٍز ذنَُب بها يُقَطع ما بالكلمة ليتكلم الرجل إن امِلنرب: عىل زياد وقال
قدماته، بعض يف موىس أبي كتابة عن زياًدا عمر وعزل دمه. بها سفك إمامه بلغت
أحمل أن أكره ولكن منهما، واحدة عن ال قال: خيانة؟ عن أم عجز أعن زياد: له فقال
بالذي سمعتم هل فقال: خارجة، بن أسماء موُت اَج الحجَّ وبَلغ عقلك. فضل العامة عىل

شاء؟ حني ومات شاء ما عاش
ذر، بن عمر مرَّ الحسن: أبو قال الُفرقة. صفو من خريٌ الجماعة كدُر يُقال: وكان
فقال: بثوبه فتعلَّق عنه، أعرض ثم عليه َسِفه كان وقد املنتوف، عيَّاش بن هللا بعبد

فيك. هللا نُطيع أن من خريًا فينا هللا عصيت إذا لك نجد لم إنا هناه، يا
عمر: قال حني عنه، تعاىل ريضهللا الخطاب، بن عمر عن ذر بن عمر أخذه كالم وهذا
ما وهللا وإنك برش، مُلحاباة وال يُحتمل، لغضٍب وال تظهر، لشكايٍة هلل ا حقٍّ أدَع ال وهللا إني
تعاىل ريضهللا الخطاب، بن عمر وكتب فيه. هللا تُطيع أن بِمثل فيك هللا عىص من عاقبت
خلقه، إىل حبَّبه عبًدا أحب إذا هللا إن ُوهيب، بني سعَد سعَد يا اص: وقَّ أبي بن سعد إىل عنه،
عندك. هلل الذي ِمثل هللا عند لك ما أن واعلم الناس، من بمنزلتك هللا من منزلتك فاعتِربْ
وقال عليك. الحزن عن لك الحزن شَغلني ، بُنيَّ أي فقال: ابٌن ذر بن لعمر ومات
ذلك تركت وقد فقال: رجل فأجابه فينا، دٍم يف يخطب الحسن كان ُمجاشع: من رجل

هللا. وآَجرك لوجوهكم، ثم هلل قل: بل هكذا، تُقل ال الحسن: فقال ولوجوهكم. هلل
فقال: الثوب؟ أتبيع فقال: ثوب ومعه عنه، تعاىل هللا ريض بكر، بأبي رجل ومر
ال، قل: تعلمون، كنتم لو علمتم لقد عنه: تعاىل هللا ريض بكر أبو فقال هللا. عافاك ال،

هللا. وعافاك
فقال أعلم. هللا فقال: يشء عن رجًال عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر وسأل
ِعلم ال فليَقل: يعلمه ال يشء عن أحدكم ُسئل إذا أعلم. هللا أن نعلم ال كنَّا إن شقينا لقد عمر:
باهلل. إال بأحد عيلَّ يستعني ال من أظلمه أن إيلَّ الناس أبغض يقول: الدرداء أبو وكان يل.
لها. وجل عز هللا ذمُّ عليها حرصكم يف زادكم إنما كأنكم فقال: الدنيا ذر ابن وذكر
استحشاف. ينعٍة ولكل ينعة، فقال: وغريها، املاشية من كثري له مال إىل أعرابي ونظر
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عند قوم وتمنَّى فيه. مات حتى املسلمني ثغور من ثغًرا لزم ثم ماله، من هناك ما فباع
ُخِلقنا إذ وليتنا نُخَلق، لم ليتنا قال: تمنَّه. قالوا: تمنَّيتم؟ كما أتمنَّى فقال: الرقايش، يزيد
نُحاَسب، لم بُِعثنا إذ وليتنا نُبَعث، لم ُمتنا إذ وليتنا نُمت، لم عصينا إذ وليتنا نَعِص، لم

نُخلَّد. لم ُعذِّبنا إذ وليتنا نُعذَّب، لم ُحوِسبنا إذ وليتنا
باملأكل الهمَّ عنا فرفع الدنيا؛ أمر كفانا لآلخرة خَلَقنا إذ هللا ليت اج: الحجَّ وقال
عنا فرفع اآلخرة؛ أمر كفانا الدار هذه يف وقعنا إذ ليته أو واملنكح، وامللبس واملرشب
عيل أو حسن، بن حسن بن هللا عبد كالمهما فبلغ عذابه. من يُنجي بما االهتمام
من الدرداء: أبو قال خري. فهو هللا اختار ما التمنِّي، يف شيئًا َعِلما ما فقال: الحسني، بن
الحدة رشيح: قال برتكها. إال عنده ما يُنال وال فيها، إال يُعىص ال أنه هللا عىل الدنيا هوان

البذاء. عن كناية العارضة ُعبيدة: أبو وقال الجهل. عن كناية
فهو ُمستقٍص، للعامل: قالوا وإذا البخل. عن كناية فتلك ُمقتصد، فالن قالوا: وإذا

الطائي: ام تمَّ أبو الشاعر أوس بن حبيب وقال الجور. عن كناية

أَدُب ل��ه ��ن ع��مَّ نَ��َس��ٌب ل��ه وم��ن َح��َس��ٌب ل��ه م��ن يُ��زه��ى ل��ي��س ك��ذب��تُ��ُم
َع��َج��ُب َزه��ِوك��م م��ن َع��َج��ب��ي وف��ي ف��ي��ك��م ُده أردِّ م��ن��ك��م َع��َج��ٍب َل��ذُو إنِّ��ي
َع��َرُب أنَّ��ك��م ف��ي َل��ج��اج��تُ��ك��م إالَّ يُ��ش��ِب��ُه��ه��ا ل��ي��س ف��ي��ك��م ب��َي َل��ج��اج��ٌة

آَمنتني مصيبته إن قالت: ابنك؟ عن عزائك أحسُن ما ابنها: مات ألعرابيٍة وقيل
أو أنا ؛ أَسنُّ أيُّنا املغنِّي: لُطويس عفان بن عثمان بن سعيد وقال بعده. املصائب من
الطيِّب، أبيك إىل امُلباَركة أمك زفاف شهدت لقد وأمي، أنت بأبي فقال: طويس؟ يا أنت
أبيك إىل الطيبة أمك زفاف يُقل: لم كيف الكالم، بمخارج معرفته وإىل ِحذقه إىل فانظر

املعنى. فقلب الكالم، وجه كان وهكذا املبارك؟
فذكرنا دمشق، مسجد يف ُمسِهر أبي حلقة يف كنت الشام: أهل من رجل وقال
الصمت تصف إنك كالقمر، ليس النجم إن ، كالَّ فقال: ونبالته، والصمت وبراعته، الكالم
، بُنيَّ يا خطيبًا: وكان البنه صالح بن الهيثم وقال بالصمت. الكالم تصف وال بالكالم،
الصواب. من أقللت الكالم من أكثرت وإذا الصواب، من أكثرت الكالم من أقللَت إذا
موعوًظا رأيت ما ، بُنيَّ يا قال: وصوابًا. كالًما يعني وأكثرت؟ أكثرت أنا فإن أبَه، يا قال:

منك. واعًظا يكون بأن أحقَّ
الناس. أكلِّم أال باَليت ما الوسواس، لوال عبَّاس: ابن وقال
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اآلخرة. يف تجدوه الدنيا من تستبقوا ما عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
تلحق أن ك لرسَّ قدَّمته ولو مالك، رت أخَّ أنك ذلك قال: املوت. أكره إني للحسن: رجل وقال
الهوى يغلب هنا فمن يقظان؛ والهوى نائم، الرأي الَعْدواني: الظَِّرب بن عامر وقال به.
أبو وقال لك. شكر من عىل وأنِعْم عليك، أنعَم ملن اشكر الحكمة: يف مكتوب وقال: الرأي.
منا. تسمعون ما أحسن تَقبَلوا أن منا تعلمون ما سوءُ يمنعكم ال الناس، أيها الدرداء:
أبي سرية منا تريدون الرعية؟ معرش يا تُنِصفوننا أال املنرب: عىل امللك عبد وقال
أن هللا نسأل وعمر؟ بكر أبي رعية سرية فينا وال أنفسكم يف تسريوا ولم وعمر، بكر
وعني ذكر، من أنثى أربع؛ من يَشبَعن ال أربع العرب: من رجل وقال . كلٍّ عىل كالٍّ يُِعني

خرب. من وأُذن مطر، من وأرض نظر، من
ِبَخَربٍ﴾. ِمنَْها آِتيُكْم َلَعيلِّ نَاًرا آنَْسُت إِنِّي ﴿اْمُكثُوا ألهله: السالم عليه موىس وقال
يعرف لم َعقيل: أبو قال َقبٍَس﴾. ِبِشَهاٍب آِتيُكْم ﴿أَْو قال: فقد امُلعرتضني: بعض فقال

املقرور. الجائع ومن السبيل، أبناء من النار موقع
ربيعة: بن لبيد وقال

وَج��َدْل ول��س��اٍن ب��ب��ي��اٍن ف��رَّج��تُ��ه ض��يِّ��ٍق وَم��ق��اٍم
وَزَح��ْل َم��ق��ام��ي ِم��ث��ِل ع��ن زلَّ ف��يَّ��الُ��ه أو ال��ف��ي��ُل ي��ق��وُم ل��و
ف��ال��دََّح��ْل أُف��اٍق ف��اث��وِر ب��ي��َن َم��وِط��ٌن م��نِّ��ي ال��نُّ��ع��م��اِن ول��دى
َوْل ال��دَّ ك��ال��نَّ��ب��ِل األل��ُس��ُن ف��اْل��تَ��ق��ى أن��ُص��ُره��ا ع��ام��ٌر دَع��تْ��ن��ي إذ
ب��ال��ُم��ق��ث��ِع��ْل وال ب��ال��ُع��ْص��ِل ل��ي��س ص��ائ��بً��ا َرْش��ًق��ا ال��ق��وَم ف��رَم��ي��ُت
ويُ��َج��ْل يُ��ْغ��ض��ي ال��طَّ��ي��ِر ك��َع��ت��ي��ِق ق��اع��ٌد َس��ْل��م��ى واب��ُن وان��ت��َض��ْل��ن��ا
ال��ُم��َع��ْل اب��ِن ورْه��َط م��رج��وٍم رْه��َط ش��اه��ٌد لُ��َك��ي��ٍز م��ن وق��ب��ي��ٌل

وقال:

ف��اِص��ال ال��َم��ج��ام��ُع ال��ت��فَّ إذا خ��ط��ي��بً��ا ال��َوج��ى ع��ل��ى ال��ُخ��روَق يَ��ج��ت��اُب وأب��ي��َض

لبيد: وقال

يَ��ك��ُس��وِم أب��و أدرَك��ه ال��ده��ِر ف��ي ُم��خ��لَّ��ًدا ال��ح��ي��اِة ف��ي ح��يٌّ ك��ان ل��و
ب��نُ��ج��وِم ش��ب��ي��ه��ٍة ال��ِك��ب��اِش نَ��ْط��َح َك��بْ��َش��ه��ا تَ��ع��وََّد ُخ��ْرٍس ب��ك��ت��ائ��ٍب
تَ��ع��ل��ي��م��ي ُم��ع��لِّ��م��ي ك��َف��اك ول��ق��د خ��ل��ي��ق��ت��ي واب��ت��َل��ي��ُت ب��َل��وتُ��ك ول��ق��د
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لبيد: أيًضا قال وقد

األج��رِب ك��ِج��ل��ِد َخ��ْل��ٍف ف��ي وب��ق��ي��ُت أك��ن��اِف��ه��م ف��ي يُ��ع��اُش ال��ذي��ن ذه��َب
يَ��ش��َغ��ِب17 ل��م وإْن ق��ائ��لُ��ه��م ويُ��ع��اُب وخ��ي��ان��ًة َم��غ��ال��ًة يَ��ت��أكَّ��ل��وَن

الشغب: ِذكر يف ُجندب بن زيد وقال

��َغ��ِب ال��شَّ ع��ن وأْغ��ن��اه��م ال��ِج��داِل ع��ن س��ع��يُ��ه��ُم ض��لَّ رج��اًال أْغ��ن��ى ك��ان م��ا

الشغب: يف آخر وقال

ِش��غ��اِب ف��ذُو تُ��ش��اِغ��بْ��ن��ي وإْن ِع��ق��اِب ذو ع��اق��ب��ُت إذا إنِّ��ي

العمرَّد: بن أحمر وقال

ُم��ط��ِع��ِم18 ب��َس��ْه��م��اءَ س��اٍق ال��نَّ��دى ُم��ص��اف��ي َس��َم��ي��ذٍع تَ��يِّ��ح��اٍن م��ن ح��لَّ��ه��ا وك��م
َش��ي��َظ��ِم19 ال��ح��يِّ وف��ي غ��وَّاٍص األم��ِر ع��ل��ى ��ب��ا ال��صَّ ه��بَّ��ِت إذا ِم��ت��الٍف ال��ب��ط��ِن َط��ِوي

وقال:

األص��يَ��ِد ال��لَّ��ج��وِج ُم��خ��اَص��م��ِة ف��ي أو س��ائ��ٍل ل��َم��وِق��ِف ق��وٌم الَم��ن��ي ه��ل

التطبيق: يف وقال

ِن��ق��اال تُ��ن��اِق��لُ��ه َش��َرٍك ع��ل��ى ��ْت َل��جَّ ال��َق��ْع��ق��اُع بَ��دا أْن ��ا ف��ل��مَّ
ال��ِم��ث��اال ب��ال��نَّ��ع��ِل ط��بَّ��ق��َت ك��م��ا وط��بَّ��ق��تْ��ه ال��ح��دي��َث تَ��ع��اَورَن

األول. التطبيق غري التطبيق وهذا

االغتيال. املغالة: 17
الكريم. السيد السميذع: لقضائها. فيعرض لألمور يتاح الذي هنا: التيحان 18

بالهزبر. الشبيه الشيظم: 19
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آخر: وقال

األم��ِر تَ��دبُّ��ِر ب��ع��َد ب��ال��ِع��ل��ِم ل��ي وك��ي��ف َع��ِل��م��ُت ِع��ل��ٍم ذا ك��ن��ُت ل��و

والبالغة: الخطابة أصحاب عىل امُلعِرتض وقال
السكوت. عىل أندم ولم الكالم، عىل ندمت قد إني ، بُنيَّ يا البنه: لقمان قال

الشاعر: وقال

ِم��رارا ال��ِك��الِم ع��ل��ى نَ��ِدم��ُت ول��ق��د َم��رًَّة ُس��ك��وت��ي ع��ل��ى نَ��ِدم��ُت إْن م��ا

آخر: وقال

ب��َس��الِم ع��ن��ه واْم��ِض ِل��راِم َج��نْ��بَ��ي��َك خ��لِّ
ال��َك��الِم داءِ م��ن ل��َك خ��ي��ٌر ��م��ِت ال��صَّ ِب��داءِ ُم��ْت
ب��ِل��ج��اِم ف��اُه ـ��َج��َم أْل��ـ م��ن ال��ُم��س��ِل��ُم إنَّ��م��ا

واالحرتاس: التحذير يف آخر وقال

ال��َك��الِم ق��ب��َل ب��ال��نَّ��ه��اِر وال��تَ��ِف��ْت ب��َل��ي��ٍل ن��َط��ق��َت إن ��وَت ال��صَّ اخ��ِف��ِض

ذلك: مثل يف وقال

س��يَ��ْك��ِف��ي��ن��ي م��نِّ��ي ل��ه��م ض��م��ي��ري ف��ي م��ا ض��م��ائ��ِره��م ف��ي ��ا ع��مَّ ال��ن��اَس أس��أُل ال

بيض:20 بن َحمزة وقال

َج��نَ��تْ��ن��ي يَ��م��ي��ن��ي وال يَ��س��اري ال َل��ِح��َق��تْ��ن��ي ِج��ن��اي��ٍة ع��ن يَ��ُك��ْن ل��م
تَ��ْج��ن��ي بَ��راِق��ُش أه��ِل��ه��ا وع��ل��ى ك��ري��ٌم ع��ل��يَّ أٌخ َج��ن��اه��ا ب��ل

فحول من يَُعد ماجنًا خليًعا وكان األموية، الدولة شعراء من كويف إسالمي شاعٌر بيض: بن حمزة 20

ماًال وأفاد بردة، أبي بن وبالل الوليد بن أبان إىل ثم صفرة أبي بن املهلب إىل ُمنقطًعا وكان طبقته.
العباسية. الدولة يدرك ولم عظيًما،
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رجعوا وقد ورائهم، من مرُّوا وقد غزيٍّا نبحت إذا — براقش وهي — الكلبة هذه ألن
كانوا سكتت ولو فاستباحوهم، أهلها عىل بنباحها استدلوا نبحتهم فلما ُمخِفقني، خائبني

امَلثل. به بيض ابن فرضب سلموا؛ قد
األخطل: وقال

تَ��بْ��ري وال تَ��ِري��ُش ك��ان��ت ِخ��ل��تُ��ه��ا وم��ا ُم��ح��اِرٍب ش��ي��وُخ ش��يءٍ ب��ال تَ��ِن��قُّ
ال��نَّ��ه��ِر ح��يَّ��َة ص��وتُ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��دلَّ تَ��ج��اَوب��ْت َل��ي��ٍل َظ��ْل��م��اءِ ف��ي ض��ف��ادُع

الضفادع. صياح النقيق:
لرجل وقيل صامت. الهيبة من استكثَر وقالوا: فاعله. وقليٌل ُحْكم الصمت وقالوا:
فأسلم، أسكت فقال: العرب. ُخْرس العلماء تكم سمَّ ما بحقٍّ الصمت: طويل كلٍب من
ُجِلد يقولون: الناس تسمع وال شيئًا. بالسالمة تَعِدلوا ال يقولون: وكانوا فأعلم. وأسمع
وكذا، كذا قال حني فالن ُجِلد يقولون: وتسمعهم سكت؛ حني ُقِتل وال صمت، حني فالن
خريًا قال أو فَسِلم، سكت من هللا رحم املأثور: الحديث ويف وكذا. كذا قال حني وُقِتل

فرع. والغنيمة أصل، السالمة ألن الغنيمة؛ فوق والسالمة فَغِنم.
الباقرة تتخلل كما بلسانه يتخلَّل الذي البليغ يُبغض هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

بلسانها.»
والخطابة البالغة صاحب وقال ذهب. من فالسكوت فضة من الكالم كان إن وقيل:
يتخلل والذي والثَّرثارين، امُلتشاِدقني ملسو هيلع هللا ىلص النبي عاب إنما التبيني: وحب البيان وأهل
وِشدَقيه بفكَّيه يصنع الذي وهو امُلتشادق، واألعرابي بلسانها، الباقرة تتخلل كما بلسانه
له والذم أعيَب، فهو منهم ذلك تكلَّف فمن املدر؛ أهل خطباء من األدب أهل يستجيزه ال ما
الناس يكن ولم سائرة، أمثال عدة فرُيسل املوقف يقف العرب من الرجل كان وقد ألزم.
وامَلثل. الشاهد عىل العلم ومدار واالنتفاع، املرفق من فيها ِلما إال بها يتمثَّلون جميًعا

معرفة إىل منهم أَرسُع القول خطأ معرفة إىل العامة ألن الصمت عىل حثُّوا وإنما
فالسكوت وإال قوله، يف القائل معنى من أخفى صمته يف الصامت ومعنى الصمت، خطأ

بالباطل. النطق معنى يف الحق قول عن
القول إىل الحاجة أن الرتكيب أصل يف ألن ألرسع؛ الكالم إىل الناس إن ولَعْمري
كله الصمت وليس القول. جميع عن والسكوت العمل ترك إىل الحاجة من أكثر والعمل
الكالم عامة أن َعِلمنا قد بل كله، السكوت من أفضل كله الكالم وال كله، الكالم من أفضل
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ْحِت﴾. ِللسُّ أَكَّالُوَن ِلْلَكِذِب اُعوَن ﴿َسمَّ وجل: عز هللا قال وقد السكوت، عامة من أفضل
سواءً. وكذبه سمعه فجعل

الشاعر: وقال

م��أم��وُر يُ��نْ��َه ل��م إذا ��ف��ي��َه ال��سَّ إنَّ َس��ف��ي��ُه��ك��ُم يُ��نْ��ه��ى أَال َع��ديٍّ بَ��ِن��ي

اآلخر: وقال

ويَ��ْس��ت��ش��ري يَ��ِل��جَّ ح��ت��ى ل��ه َض��ِح��ك��ُت ع��ن��ك��م��ا أنْ��َه ول��م آُم��ْر ل��م أن��ا ف��إْن

صاحبه، رأس يُجاوز يكاد ال ونفعه أفضل، له واإليثار أنفع، الصمت يكون وكيف
الناطقني. كالم روت كما الصامتني سكوت يرُووا لم والرُّواة ويخص؟ يعمُّ الكالم ونفع
الكالم ومواضع قليلة، املحمودة الصمت ومواضع بالصمت. ال أنبياءه هللا أرسل وبالكالم
الصمت طول امُلزني: هللا عبد بن بكر وقال اللسان. يُفِسد الصمت وطول كثرية. املحمودة
وتبلَّدت خواطره، ماتت القول اإلنسان ترك وإذا ُعْقلة. الحركة ترك عمر: قال كما ُحبْسة.
ويأمرونهم املناقالت، ويعلِّمونهم األرجاز، ِصبيانهم يَُروُّون وكانوا ه. ِحسُّ وفسد نفسه،
أكثرت إذا واللسان الِجرم. ويفتح اللَّهاة، يفتق ذلك ألن اإلعراب؛ وتحقيق الصوت برفع
الُجعفي: ُعباية وقال وغلظ. جسأ إسكاته وأطلت تقليبه أقللت وإذا والن، رقَّ تحريكه
منعتها جارحة وأية بعًضا. بعضهم يُمارَي أن ِفتياننا ألمرت العادة وسوء الدُّربة لوال

املنع. ذلك حسب عىل د التعقُّ من أصابها األعمال، عىل تمرِّنها ولم الحركة،
لكعب قال ولَِم فاك»؟ هللاُ يَفُضض «ال الجعدي للنابغة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال فِلَم
من خطيب «ُربَّ شيخ بن لهيذان قال ولَِم ذلك»؟ مقالك لك هللاُ نيس «ما مالك بن
أشد لِشعُرك «وهللا مناف عبد بني عىل الغطاريف هيَّج ملا ان لحسَّ قال ولَِم عبس»؟

الظالم»؟ غبش يف السهام وقع من عليهم
وعن والتكلُّف، التزيُّد وعن امِلراء، عن نهى قد السالم، آله وعىل عليه أنه، نشك وما
املغالبة وعن والتشاغب، التهاتر وعن والبذخ، والنفج معة، السُّ أو الرياء ضاَرع ما كل
مدح الذي وهو هللا، كالم الكالم وأبنَيُ عنه ينهى فكيف البيان، نفس فأما واملماتنة؛

هللا. شاء إن كفاية هذا ويف التفصيل؟ وأهل التبيني
فآفته واستجاعة؛ وإضاعة، ونكًدا، آفة، أربًعا؛ للعلم إن حنظلة: بن دغفل قال
منه. تشبع ال أنك واستجاعته موضعه، غري يف وضعه وإضاعته الكذب، ونكده النِّسيان،
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الرواة ألن الرُّواة؛ أكثر سياسة ولخرق العلماء، أكثر تدبري لسوء االستجاعة عاب وإنما
كان دوَّنوه، قد ما وتدبُّر لوه، حصَّ قد ما ظ تحفُّ عن والجمع، باالزدياد عقولهم شغلوا إذا

للخرسان. سببًا الربح وذلك النقصان، إىل داعيًا االزدياد ذلك
املال.» يف ومنهوم العلم، يف منهوم يشبعان؛ ال «منهومان الحديث: يف جاء وقد

ما وَحِفظت َجِهلت، ما َعِلمت قد أنت فإذا غريك؛ ِعلم وتعلَّْم ِعلمك، علِّْم وقالوا:
امُلتعلم مناظرة واجعل لِعلمك، دراسة تعليمك اجعل أحمد:21 بن الخليل وقال َعِلمت.
تكدُّوا ال امُلزني: هللا عبد بن بكر وأظنُّه بعضهم، وقال عندك. ليس ما عىل لك تنبيًها
َعِيش، برصه أكره ومن الَجمام، َعِقب كان ما الفكر فخري تُهِملوها؛ وال القلوب هذه
الحكمة إصابة من تيئَسوا وال باملذاكرة، واشحذوها القلوب، نبوات عند الفكرة وعاِوُدوا

ولج. الباب قرع أدام من فإن االستغالق؛ ببعض امتُحنتم إذا
الشاعر: وقال

َش��دي��ُد ع��ل��ي��ه َك��ْه��ًال ف��َم��ط��َل��بُ��ه��ا ن��اش��ئً��ا ال��ُم��روءُة أع��يَ��تْ��ه ال��م��رءُ إذا

قبل بالحكمة ينطق لم من الحكماء: وتقول السواد. مع السؤدد األحنف: وقال
فيها. يبلغ لم األربعني

وأنشد:

َس��ْه��ُل وُم��ن��ح��َدٌر َح��ْزٌن َم��ص��َع��ٌد ل��ه��ا ثَ��ن��يَّ��ٌة ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي ال��نَّ��دى وُدوَن
َج��ْزُل ن��ائ��َل��ه أنَّ ل��و ان��ق��ض��ى م��ا إذا يُ��ِن��ي��لُ��ه نَ��ي��ٍل ك��لِّ ف��ي ال��ف��ت��ى وودَّ

الُهذيل: وقال

ط��وي��ُل َم��ط��َل��بُ��ه��ا ُص��َع��داءُ ل��ه��ا ف��اع��َل��ْم األق��واِم س��ي��ادَة وإنَّ
ال��بَ��خ��ي��ُل؟ ال��دَّع��ِة ذو يَ��ُس��وُد وك��ي��ف تُ��ع��نَّ��ى ول��ْن تَ��ُس��وَد أْن أتَ��ْرُج��و

والنحو، اللغة يف إماًما كان الرحمن. عبد أبا يُكنى األزدي، الفراهيدي عمرو بن أحمد بن الخليل 21
عفيًفا وكان يتمه. ولم «العني» كتابه وضع اللغة؛ علم يف صنَّف من وأول الَعروض، علم ُمخِرتع وهو
سنة وتُويف ١٠٠ه/٧١٨م، سنة بالبرصة ُولِد به. بأس ال وشعره كثرية، ُكتٌب وله صالًحا. ُمتزهًدا

١٦٠ه/٧٧٦م.
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هشام، بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر بن عتبة عن سليمان، بن صالح
وإياس اج الحجَّ من كان ما إال بعض، من بعضها قريبًا إال الناس عقول رأيت ما قال:
سمعت قال: الحسن أبو الناس. عقول عىل ترجح كانت عقولهما فإن معاوية؛ بن
ثم النبط بادية يف واسط مدينة بنى أحمق، اج الحجَّ كان يقول: الحارثي عري الضُّ أبا
يقول: الُجشمي َقحطبة سمعت قريب. من إليها دلفوا مات فلما تدخلوها. ال لهم: قال
الحسن بن هللا ُعبيد من أعقل رجٌل بالبرصة يكن لم أنه يشكُّون ال البرصة أهل كان
رجًال بك قرنوا قد العراق أهل إن العاص: بن لعمرو معاوية وقال سالم. بن هللا وُعبيد

كله. برأيك تلقاه أن وإيَّاك امَلفصل، وطبِّق الحز فأِجِد الرأي، قصري اللسان طويل

الفضول القليل املحذوف امُلوَجز الحسن الحديث من فيه قالوا ما باب (12)

الشاعر: قال

نَ��ْزُر وال ُه��راءٌ ال ال��ح��واش��ي َرخ��ي��ُم وَم��ن��ِط��ٌق ال��ح��ري��ِر ِم��ث��ُل بَ��َش��ٌر ل��ه��ا

أحمر: ابن وقال

نَ��ْزُر بَ��ع��ِده م��ن وك��الُم��ه��ا َم��واِض��ِع��ه ع��ل��ى ال��ح��دي��َث تَ��َض��ُع

اآلخر: وقال

ال��َم��ح��اِرِم ُدوَن ال��ُخ��ط��ب��اُن وأع��ج��اُزه ُص��دوُره ُح��ل��ٌو ��ه��ِد ال��شَّ ك��َط��ع��ِم ح��دي��ٌث

ار: بشَّ وقال

َح��راُم َص��ي��ُده��نَّ م��كَّ��َة ك��ِظ��ب��اءِ ِب��ِري��ب��ٍة َه��َم��ْم��َن م��ا َغ��رائ��ُر أُنُ��ٌس
اإلس��الُم ال��َخ��ن��ا ع��ِن ويَ��ُص��دُّه��نَّ زوان��يً��ا ال��ح��دي��ِث أُنْ��ِس م��ن يُ��ح��َس��ب��َن

ار: بشَّ وقال
ال��َخ��ن��َدِري��ِس22 ك��نَ��ْش��وِة ب��ح��دي��ٍث َك��َم��يْ��ٍت ح��يٌّ وال��َع��ي��ُن ف��نَ��ِع��ْم��ن��ا

الرقيب. العني: 22
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ار: بشَّ وقال
َزْه��را23 ُك��ِس��ي��َن ال��رِّي��اِض ِق��َط��ُع ح��دي��ِث��ه��ا َرْف��َض وك��أنَّ
وِع��ْط��را ذََه��بً��ا ِث��ي��ابَ��ه��ا ـ��ه ع��ل��ي��ـ ج��َم��ع��ْت م��ا وتَ��خ��اُل
ِس��ْح��را ف��ي��ه يَ��ن��ف��ُث ه��اُروَت ِل��س��اِن��ه��ا ت��ح��َت وك��أنَّ

الُعقييل: ار بشَّ وقال

ال��نَّ��ْش��واِن ك��َل��ذَِّة ب��ح��دي��ٍث ع��ل��ي��ه��ا ال��َج��م��اُل ُص��بَّ وف��ت��اٍة

ار: بشَّ وقال

وَق��َواِم واض��ٍح ب��َوج��ٍه تَ��ُروُق ح��دي��ثُ��ه��ا ال��رِّي��اِض ك��نُ��وَّاِر وِب��ْك��ٍر

ار: بشَّ وقال

وال��َح��م��راءُ ��ف��راءُ ال��صَّ وف��ي��ه ِض ال��رَّو ِق��َط��ُع ك��أنَّ��ه وح��دي��ٍث

األخطل: وقال

ال��َخ��م��ِر م��ن أَل��ذَّ أخ��ب��اًرا يُ��خ��بِّ��ْرَن ُغ��ْدوًة أص��بَ��ح��َن ثُ��م َخ��م��ًس��ا ف��أْس��َري��َن

وعنده امرأته إىل كتب العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد أن صالح بن عامر أخربنا
له: إخوان

وُم��ْردا ُك��ُه��وًال ��ه��م ح��قُّ واج��بً��ا َض��ي��ًف��ا َربُّ��ِك أبْ��ق��اِك ِع��ن��دي إنَّ
ا بُ��دَّ ��ي��ِف ال��ضَّ ك��رام��ِة م��ن ي��رى ال ِق��ْدًم��ا ك��ان ال��ذي ج��اَرِك ط��َرق��وا

أرى ولست أخرى. روايٌة هذه ولعل «رجع»، املتداولة والرواية القليل. الرفض حديثها: «رفض» وكأن 23

أن أرى أنني غري الكلمات، بانتقاء املشهور وهو شعره من ألفاًظا يغريِّ أن إىل ار كبشَّ شاعًرا يدعو داعيًا
عىل الشعر برواية العناية قليل أو للرواية، التحري قليل فوجدته خربته وقد نفسه، الجاحظ من التغيري

منهم. مادته غزرت من سيَّما وال الُكتاب، بُلغاء من الكثري شأن وهذا وجهه،
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وُزبْ��دا تَ��م��ًرا يَ��ش��تَ��ه��وَن وُه��ُم َق��َراه��م ق��د أض��ي��اُف��ه ف��َل��َدي��ه
ا ِج��دَّ ال��م��زاح��ِة ب��ع��َض ج��َع��ْل��ن��ا ق��د ول��ك��ْن ال��ح��دي��ُث ج��رى ف��ِل��َه��ذا

الُهذيل: وأنشد

ل��تُ��ْل��ِه��ي��ن��ي ل��ي��ل��ى ع��ن األح��ادي��َث إنَّ بَ��ُع��َدْت إذا ل��ي��ل��ى ع��ن األح��ادي��َث ُك��رُّوا

الحديث: حالوة يف الُهذيل وقال

َم��ط��اِف��ِل ُع��وٍذ أل��ب��اُن أو ال��نَّ��ح��ِل َج��نَ��ى تَ��ب��ذُِل��ي��نَ��ه ل��و م��ن��ِك ح��دي��ثً��ا وإنَّ
ال��َم��ف��اِص��ِل م��اءِ ِم��ث��ِل ب��م��اءٍ تُ��ش��اُب ِن��ت��اُج��ه��ا ح��دي��ٌث أب��ك��اٌر َم��ط��اف��ي��ُل

تبعها فإذا ُمرشح، فهي ولدها مىش فإذا وضعت، إذا الناقة وهي عائذ، جمع العوذ:
ِبكر. فهي ولدته لها ولد أول كان فإن ُمطِفل، كله هذا يف وهي يتلوها، ألنه ُمتِلية فهي
وإنما َمفِصل، واحدها الجبلني، بني ما املفاصل أن أحدهما قوالن؛ فيه املفاصل ماء
مفاصل إنها ويُقال تراب، وال بِطني يمرُّ وال الجبال عن ينحدر ألنه املاء صفاء أراد

وعذوبة. صفاء له ماءً فيها أن وذكروا البعري،
جعفر: بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد يقول املوزون الكالم ويف

ف��ِزنْ��ُه ق��وًال ق��ل��َت أن��َت وإذا ُح��ك��ًم��ا ��م��ِت ال��صَّ ف��ي إنَّ ��م��َت ال��صَّ ف��اْل��َزِم

ذؤيب: أبو وقال

ذَب��ي��ُح ب��ال��نُّ��ح��وِر ِظ��ب��اءٍ ِدم��اءُ ك��أنَّ��ه ب��ال��َع��ج��ي��ِر يُ��ط��لَّ��ى وِس��ْرٍب
َف��ص��ي��ُح ال��ك��الِم ُح��ل��ِو م��ن ش��ئ��َت ِل��م��ا واج��ٌد إنَّ��ك ال��ق��وَل ل��ه��نَّ ب��ذَل��َت

آِمُن فالن ويُقال: السني، بكرس والظباء، والطري والبقر النساء من الجماعة ب: الرسِّ
مثٌل هو وإنما واملذاهب، املسالك أي الرسب؛ وواسع الرسب، وخيلُّ السني، بفتح ب، الرسَّ
الصدر، واسع أي مكسور؛ الرسب، واسع فالٌن األصمعي: وعن والقلب، للصدر مرضوب

التأنيب. بطيء
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كالب: بن عمرو بني من ريحان بن للحكم وأنشد

ِع��َل��ال ع��اتَ��ب��تُ��ه إْن ال��ن��اِس وأك��ثَ��َر َج��َدال ج��اَدل��تُ��ه إْن ال��ن��اِس أج��َدَل ي��ا
ال��َع��َس��ال يُ��ش��ِب��ُه ال��َك��الِم َرج��ُع ك��اَن إْن َم��ن��ِط��ِق��ه��ا ُرْج��ع��اُن َع��س��ٌل ك��أنَّ��م��ا

القطامي:24 وقال

ُم��ْص��ط��اِد ك��لِّ م��ن تَ��ص��يَّ��ْدنَ��ن��ا ح��ت��ى َل��ن��ا بَ��َرق��َن َغ��َم��ام��اٌت ال��ُخ��دوِر وف��ي
��ادي ال��صَّ ال��ُغ��لَّ��ِة ذي م��ن ال��م��اءِ َم��واق��َع ب��ه يُ��ِص��ب��َن ق��وٍل م��ن يَ��ن��ِب��ذَن ف��ُه��نَّ

واالسم أيًضا، العطشان والصادي: الشديد. العطش والغليل: الغلة يلقني. ينبذن:
الصدى.

األخطل: وقال

ِت��نْ��ب��اِل ُم��ج��ذٍِّر ك��لَّ يَ��رُق��ب��َن أوان��ٌس ال��ح��دي��ُث َخ��ِط��َل إذا ُش��ْم��ٌس
ِم��ْك��س��اِل ع��ق��ي��ل��ٍة ك��لُّ ب��ال��ك��أِس تَ��ن��اُدٌم ح��دي��ثَ��ه��نَّ ك��أنَّ أُنْ��ٌف

املنكرة وهي اآلنفة، جمع األنف: النوافر. مس: والشُّ مثله. واملجذر القصري، التنبال:
واملكسال: خريتُه. يشء كل وعقيلة أهلها، يف املصونة العقيلة: عنه. راضية غري لليشء

الحركة. عن الكسل ذات
الَعَميثل: أبو وقال

ال��َع��ْش��ِر ع��اش��رِة ُم��ْس��َي ح��راٌم ون��ح��ن ُغ��ف��ِر م��ن زي��ن��َب ��ه��م��يِّ ال��سَّ اب��ن��َة ل��ق��ي��ُت
َف��تْ��ِر وذو ُم��ِغ��ذٌّ وَم��ْس��ران��ا ج��م��ي��ًع��ا َم��ِب��ي��تُ��ن��ا َل��َح��ت��ٌم وإيَّ��اه��ا وإنِّ��ي
ال��َج��ْم��ِر م��ن أَح��رُّ واألخ��رى ال��لَّ��وِح ع��ل��ى م��ن��ه��م��ا ك��ال��ثَّ��ل��ِج ِث��ن��تَ��ي��ِن ف��ك��لَّ��م��تُ��ه��ا

لقوله: القطامي لُقب ُمِجيد. ُمقلٌّ َفْحل إسالمي شاعٌر ُشيَيم، بن ُعَمري هو القطامي: 24

ال��ق��واِرب��ا ال��ق��ط��ا ال��ق��ط��ام��يِّ ص��كَّ ف��ج��اِن��ب��ا ج��ان��بً��ا يَ��ص��كُّ��ه��نَّ

لقوله: الغواني» «رصيع ب يُلقَّ وقد

ال��ذوائ��ِب س��وُد ش��اَب ح��ت��ى َش��بَّ َل��ُدْن وُرْق��نَ��ه راَق��ه��نَّ غ��واٍن ص��ري��ُع

١٠١ه/٧١٩م. سنة تُويف أسلم. إنه وقيل نرصانيٍّا، كان
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أغذ ويقال: املساء. وقت أي ميس: مدة. بعد أي ُغفٍر؛ عن إال فالن يلقانا ما تقول:
واْلتاح لوًحا، يلوح الرجل الح يُقال: العطش، بالفتح: واللوح، وأرسع. فيه جدَّ إذا السري،
ال يُقال: الهواء، بالضم: واللوح، فيه. يُكتب الذي أيًضا: واللوح عطش. إذا التياًحا، يلتاح

اللوح. يف تنزو حتى أو اللوح، يف نزوت ولو ذلك أفعل
وأنشد:

ال��َم��ط��ارِف ك��َوش��ِي َوْش��ٌي ل��ه ح��دي��ثً��ا نَ��ل��تَ��ق��ي ح��ي��َن ب��يْ��نَ��ن��ا ل��نُ��ج��ِري وإنَّ��ا
الِط��ِف ال��ق��ل��ِب داخ��ِل ف��ي َج��ًوى م��ن ب��ه يُ��ْش��ت��ف��ى ال��َم��ْح��ِل ف��ي ال��َق��ط��ِر ك��َط��ع��ِم ح��دي��ٌث

التغلبي: ِرضار بن اخ الشمَّ وقال

ِج تَ��زوَّ ل��م أيِّ��ٌم أنَ��ْل��ه��ا ل��م وإْن أنَّ��ه��ا َ أُن��بَّ��أ أْن ب��َع��يْ��ن��ي يَ��ِق��رُّ
ال��ُم��َل��ه��َوِج ��واءِ ال��شِّ ِم��ث��َل ب��يْ��نَ��ن��ا وم��ا ِس��رُّن��ا ك��ان الَق��ي��تُ��ه��ا إذا وك��ن��ُت

به يُنتظر لم الذي املعجل وامللهوج: عجلة. عىل كانا الرُّقباء خوف من أنهما يريد
النضج.

الَعود: ِجران وقال

يُ��ق��طَّ��ُف َك��رٍم أب��ك��اُر أو ال��نَّ��ح��ِل َج��نَ��ى ك��أنَّ��ه ح��دي��ٍث م��ن ِس��ق��اًط��ا ف��ِن��ْل��ن��ا
ال��ُم��ص��يِّ��ُف ال��ِع��ض��اُه واخ��ض��رَّ ال��بَ��ق��ُل َزه��ا ب��ِم��ث��ِل��ه يُ��ول��ى ال��بَ��ْق��َل انَّ ل��َو ح��دي��ثً��ا

الُكميت: وقال

ال��غ��رائ��ْر ال��ِب��ي��ِض تَ��ه��انُ��ُف25 ـ��َن ال��تَ��َق��ي��ـ إذا وح��دي��ثُ��ه��نَّ
ال��ث��واِغ��ْر26 ��اِت ال��ُم��َس��فَّ َل��ن��ا ِب ال��ِع��ذا ع��ِن َض��ِح��ك��َن ف��إذا
ب��ال��ق��راِق��ْر27 ال��ف��ه��اه��ُة ال ـ��ِم ��ـ ب��ال��تَّ��ب��سُّ ال��تَّ��ه��لُّ��ُل ك��اَن

بدل. التضاحك التهانف: 25
اللطاف. الثغور الذوات الثواغر: املسفات العذاب. الثنايا عن العذاب: عن 26

املسموع. الضحك القراقر: 27
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اآلخر: وقال

ب��األص��اِب��ِع َغ��ْربَ��ه��ا ك��َف��ْف��ن��ا ُدم��وٌع ُع��ي��ونِ��ن��ا م��ن ج��رى تَ��الَق��ي��ن��ا ول��م��ا
ال��وق��ائ��ِع28 ب��م��اءِ َم��م��زوًج��ا ال��نَّ��ح��ِل َج��نَ��ى ك��أنَّ��ه ح��دي��ٍث م��ن ِس��ق��اًط��ا ونِ��ْل��ن��ا

ُسَمي: بن األشعث وقال

ال��َك��الِم س��واِح��ُر ب��ه ن��اَط ��ن��اِم ال��سَّ إل��ى ال��َم��بْ��دا تَ��ع��ِرُف ه��ل
��ق��اِم ال��سَّ ذي بُ��رءُ َك��الُم��ه��نَّ

فقال: صفراء، قوًسا وذكر بالسحر، الظِّباء عيون ووصف الراجز، وقال
ال��نُّ��َغ��ْر29 ُح��ل��ق��وِم ِم��ث��ِل ُم��َم��رٍّ ألٍْم ب��َوتَ��ْر خ��َط��م��وه��ا َف��ْرٌع ص��ف��راءُ
ال��ح��َف��ْر ب��أك��ن��اِف ف��َص��َرَع��تْ��ه��نَّ ��َرْر ال��شَّ ِم��ث��ِل أس��ُه��ٍم ُظ��ب��اِت َح��َدْت
ال��ب��ش��ْر َوح��ِش م��ن ال��ن��اظ��ُر ِي��ح��َس��بُ��ه��ا ال��نَّ��َظ��ْر ب��اب��ل��يَّ��اِت ال��ُع��ي��وِن ُح��وُر

«البقر.» ويُروى:

الكالم يف األسجاع من آخر باب (13)

تُخِلف. وأعماٍل تَعِرف، وقلوٍب تَِصف، ألسنٍة عىل املستعان هللا ذر: بن عمر قال
الرحمن، يعيص من أعطي ال قال: عبَّاس بن هللا عبد ِمرداس بن ُعتيبة مدح وملا

البُهتان. ويقول الشيطان، ويُطيع
فأفنَيت، أكلت ما مالك من لك وإنما مايل. مايل العبد: «يقول املأثور: الحديث ويف

فأبليت.» لِبست أو فأمضيت، أعطيت أو
تَوَلب: بن النَِّمر وقال

وق��ري��ب��ي ص��اِح��ِب��ي ف��آت��ي بَ��ع��ي��ًدا ب��َق��ْف��رٍة َص��داَي يُ��ص��ِب��ْح إْن أع��اِذُل
نَ��ِص��ي��ب��ي ك��اَن أن��ف��ق��ُت ال��ذي وأنَّ َربَّ��ه أُك ل��م أب��ق��ي��ُت م��ا أنَّ تَ��َرْي

العذبة. املنابع بمعنى: هنا الوقائع 28
شبيه وهو الفتل، قوي الوتر أن يعني ممر: ألمم ربطوها. خطموها: مشقوقة. غري قوس فرع: صفراء 29

البلبل. هو الذي النغر بحلقوم
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كانت وهذا وَعْجزه، وليِّه ضعَف إليه فينعى امليت قرب من يخرج طائر الصدى:
أنا. أصبحت إن أي ُمستعار؛ هنا ها وهو الجاهلية، يف تقوله العرب

النَّْجر، لئيم الصدر، ضيِّق ْرب، الشَّ قصري الَقْدر، صغري فقال: رجًال أعرابي ووصف
الَفخر. كثري الِكرب، عظيم

الطباع. والنجر: القامة. الشرب:
وال لَجمل، أرَكَب وال مَلثل، أَرضَب رأيت ما فقال: رجًال الُخطباء بعض ووصف
البالد؟ رأيتم كيف ند: السِّ أهل من َقِدم رسوًال األعراب بعض وسأل منه. ُقَلل، يف أصعَد
بها قلُّوا وإن جاعوا، بها الجند َكثُر إن َدَقل. وتَمُرها بََطل، ها ولِصُّ َوَشل، ماؤها فقال:

ضاعوا.
تريد؟ فأين قيل: العميق. الفج من قال: أقبلت؟ أين من معاوية: بن لصعصعة وقيل
ودهده الشجر، وأنرض األثر، ا عفَّ حتى نعم، قال: مطر؟ من هل قيل: العتيق. البيت قال:
بنصيبني، مروان بن بمحمد مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن عون واستجار الحجر.
األقارب. قليلة العقارب، كثرية قال: نصيبني؟ ترى كيف محمد: فقال امرأًة، بها وتزوج
وإن حياءً هنالك أن يريد ليس الحياء؛ قليل فالٌن القائل: كقول قليلة، بقوله: يريد

ليس. موضع يف قليًال يضعون قل،
بعد الُعنوق فقال: جسيم، عمٍل عىل كان أن بعد خسيًسا عمًال الكالبي العالء ووِيلَ
عتيد، وموٌت جديد، باٌب فقال: امللوك، بعض باب إىل الُعبَّاد من رجل ونظر قال: النُّوق؟
إليك؟ أحبُّ يشء وأيُّ تمنَّى، يشء أيَّ العرب: لبعض وقيل بعيد. وسفٌر شديد، ونزٌع
وصىلَّ آلخر، وقيل األمري. أيها عليك والسالم الرسير، عىل والجلوس منشور، لواءٌ قال:
أرى فقد أجزع إن فقال: املوت؟ من أَجِزعَت بقتله: أُمر كان وقد فيهما، وأطال ركعتنَي
ما ألعرابي: مروان بن امللك عبد وقال محفوًرا. وقربًا مشهوًرا، وسيًفا منشوًرا، كفنًا
يف َخِذمة، بِشفاٍر َرِذمة، ُقدوٍر يف َضِمنة، غري ُمعتبَطة َسِنمة، بَْكرٌة قال: الطعام؟ أطيُب

أطبَت. لقد وأِبيَك امللك: عبد فقال َشِبمة.30 غداٍة
الربد. والشبم:

ضعف. وال زمانة وال علة لغري نُِحرت ضمنة: غري معتبطة عظيم. سنام ذات فتيَّة ناقة سنمة: بكرة 30

ليِّنة. باردة صبيحة يف شبمة: غداة يف قاطعة. حادَّة بسكاكني خذمة: بشفار املمتلئة. أي الرذمة: القدور
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أغنَوه، الُكتاب صاَدق من وقالوا: الوزير. ك غشَّ إذا األمري، بمناصحة تَغرتَّ ال وقالوا:
ُمسرتيًحا. تُكن ريًحا، الكذَّاب قول اجعل وقالوا: أفقروه. عاداهم ومن

وتُلِزم املنثور، عىل السجع تؤثِر لَم الرقايش: عيىس بن الفضل بن الصمد لعبد وقيل
لقلَّ الشاهد سماع إال فيه آمل ال كنت لو كالمي إن قال: الوزن؟ وإقامة القوايفَ نفسك
واآلذان أرسع، إليه فالحفظ والغابر؛ والراهن والحارض، الغائب أريد ولكني عليك، خاليف
املنثور جيِّد من العرب به تكلَّمت وما التفلُّت، وبقلَّة بالتقييد أحق وهو أنشط؛ لسماعه
املوزون من ضاع وال ُعْرشه، املنثور من يُحفظ فلم املوزون؛ جيِّد من به تكلَّمت مما أكثَُر

ُعْرشه.
صاح وال أَكل، وال ب َرشِ ال من أرأيت هللا، رسول يا قال: للذي قيل فقد قالوا:

الجاهلية؟» كسجع «أسْجٌع ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال يَُطل، ذلك ِمثل أليس فاستهل،
بأس، عليه كان مَلا الوزن لهذا اإلقامة إال يُِرد لم امُلتكلم هذا أن لو الصمد: عبد قال

كالمه. يف فتشاَدق لحق إبطاًال أراد يكون أن عىس ولكنه
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سمعه قد والرجز القصيد من الشعر وجدنا الصمد: عبد غري وقال
كان قليًال شعًرا، قالوا قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب وعامة شعراءه، به وأمر واستحسنه
فكيف والرجز، القصيد دون واملزدوج فالسجع واستنشدوا؛ واستمعوا كثريًا، أم ذلك
القوايف تُكن ولم ذلك، يَُطل لم إذا غريهما: وقال أقل؟ هو ما ويحرم أكثر هو ما يحل
ركابي، ُحلبت املاء: لعامل األعرابي كقول ذلك وكان متكلَّفة، ملتَمسة أو مجتَلبة، مطلوبًة

والكأل. املاء من إبيل وُمنعت صحابي، وُرضبت ثيابي، وُخرقت
اإلبل. من يُركب ما والركاب:

أقول؟ فكيف األعرابي: فقال أيًضا؟ أَوسجٌع قال:
عن يعربِّ لم لكان رصمتي، أو بعراني أو نوقي أو جمايل أو إبيل ُحلبت قال: لو ألنه
ُخرقت قوله: وكذا الركاب؟ غري إىل الركاب يدع فكيف ركابه، ُحلبت وإنما معناه، حقِّ
وجدت طال وإذا تغيريه، يجوز ال وقوًعا وقع قلَّ إذا الكالم ألن صحابي؛ وُرضبت ثيابي،

مستكَرًها. ومطلوبًا مجتَلبًا يكون ما القوايف يف
َلَهٍب﴾ أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت تعاىل: قوله يف طعن من عىل ويدخل — املأثور الحديث ويف
«هل السالم: عليه قوله يف وطعن — مفاعلن مستفعلن تقدير يف ألنه شعر؛ أنه وزعم

لقيِت؟» ما هللا سبيل ويف َدِميِت، إصبٌع إال أنِت
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فيها لوجدت ورسائلهم، وخطبهم الناس أحاديث اعرتضت لو أنك اعلم له: فيُقال
أن ولو شعًرا. املقدار ذلك يجعل األرض يف أحد وليس كثريًا، فاعلن» «مستفعلن مثل
«مستفعلن وزن يف بكالم تكلَّم كان لقد باذنجان؟ يشرتي من صاح: الباعة من رجًال
امِلقدار هذا وِمثل الشعر؟ إىل يقصد لم وصاحبه شعًرا هذا يكون فكيف مفعوالن»،
الشعر نتاج من أنه يُعلم الذي املقدار جاء وإذا الكالم. جميع يف يتهيَّأ قد الوزن من
بحمد سهل فيه والجواب قريب، وهذا شعًرا، ذلك كان إليها، والقصد باألوزان واملعرفة
إىل بي اذهبوا مواله: لغلمان يقول بطنه، سقى قد وكان يل، لصديق غالًما وسمعت هللا.
علمت وقد مرَّتنَي. مفاعلن، فاعالتن وزنه: يخرج الكالم وهذا اكتوى. قد وقولوا الطبيب،
تتبعته لو كثري هذا ومثل أبًدا، شعر بيت يقول أن قطُّ بباله عىل يخطر لم الغالم هذا أن

لوجدته. وغلمانك حاشيتك كالم يف
والصنعة، التكلُّف يف الشعر دون كانت وإن بعينها، األسجاع كرَّه الذي وكان
الكهانة، يدَّعون وكانوا إليهم، يتحاكمون الجاهلية أكثر كان الذين العرب ان ُكهَّ أن
و«سطيح»، «ِشق» ومثل ُجهينة»، «حازي مثل الجن، من رئيٍّا منهم واحد كل مع وأن
والسماء، واألرض كقوله: باألسجاع، ويحكمون نون يتكهَّ كانوا وأشباههم، سلمة» و«ُعزَّى
وهذا ناء. والسَّ للمجد الُعرشاء، بني املجد ر نفَّ لقد ببقعاء، واقعًة قعاء، والصَّ والُعقاب
حابس»، بن و«األقرع ُقطبة»، بن و«َهِرم َضْمرة»، بن «َضْمرة أن ترى أال كثري، الباب
حذار»؟ بن «ربيعة وكذلك باألسجاع، رون وينفِّ يَحُكمون كانوا الُعزَّى»، عبد بن و«نُفيل
فلما منهم؛ كثري صدور ويف فيهم ولبقيتها بالجاهلية، عهدهم لقرب ذلك يف النهي فوقع

التحريم. زال العلة زالت
أسجاٌع الخطب تلك يف فتكون الراشدين، الُخلفاء عند تتكلم الُخطباء كان وقد

أحًدا. منهم ينَهوا فلم كثرية،
وهشام ُعبيد، بن عمرو وكان قصصه، يف اًعا سجَّ الرقايش عيىس بن الفضل وكان
تُفرس أنك لوال هند: أبي بن داود له قال مجلسه. يأتون عيَّاش، أبي بن وأبان ان، حسَّ بن

حراًما؟ وأُحلَّ حالًال أحرِّم تراني فهل قال: مجلسك. يف ألتيناك برأيك القرآن
ذلك. وأشباه واملوت، والحرش والجنة، النار ِذكر فيها التي اآلية يتلو كان وإنما

اص ُقصَّ وعامة يحيى، بن القاسم العبَّاس وأبو الفضل، بن الصمد عبد كان وقد
ظاهًرا النهي كان وقد الفقهاء. عامة إليهم يجلس الخطباء، من أخطب وهم البرصة،
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كقوله: بدر، أهل لقتىل لت الصَّ أبي بن أميَّة مرثية عن

ال��َم��م��اِدْح أُول��ي ال��ِك��راِم بَ��ِن��ي ِم ال��ِك��َرا ع��ل��ى بَ��َك��ي��َت ه��الَّ

النهي. زال العلة زالت فلما عالثة؛ بن لعلقمة األعىش هجاء يف بذلك ناسشبيًها وروى
امُلهلب: بن امللك عبد يف خليفة بن واثلة أبو وقال

َق��ض��ي��ُب ي��َدي��َك ف��ي ع��ل��ي��ه��ا تَ��ُق��وُم ِم��ن��بَ��ٍر أع��واُد ل��ل��ذُّلِّ ص��بَ��رْت ل��ق��د
تَ��ذُوُب ال��ح��دي��ِد َم��س��ام��ي��ُر ف��ك��ادْت ف��وَق��ه َق��ْم��َت إذ ال��غ��رب��يُّ ال��ِم��ن��ب��ُر بَ��ك��ى
تَ��ِش��ي��ُب ح��ي��َن األزِد َس��راَة يُ��ِص��ي��ُب ال��ذي أدرَك��َك ِش��ب��َت ��ا ل��مَّ رأي��تُ��ك
ُع��ي��وُب ال��ُم��زوَن ع��اَب ل��َم��ن وف��ي��َك ِب��ن��ائ��ٍل وبُ��خ��ٌل أح��الٍم س��ف��اه��ُة

اج الَحجَّ إن يقول: كان امللك عبَد املؤمنني أمري إن فقال: امللك عبد بن الوليد وخطب
وتوليته اج الحجَّ وفاة بعد الوليد وخطب كله. وجهي جلدة وإنه أال ، عينيَّ بني ما ِجلدُة
سقط كمن اج الحجَّ بعد مسلم أبي بن يزيد وَمثل َمثيل إنما فقال: مسلم، أبي بن يزيد

ديناًرا. فأصاب درهم منه
بواسط املهلَّب بن يزيد خطبنا قال، صفوان بن خالد حدَّثني قال، شيبة بن شبيب
الشام. أهل جاء وقد العبَّاس، جاء وقد َمسلمة، جاء قد الرَّعاع: قول أسمع قد إني فقال:
فجرادٌة َمسلمة وأما عيلَّ، واثنان معي منها سبعة أسياف؛ تسعة إال الشام أهل وما
وجرامقة وصقالبة، برابرة يف أتاكم نسطوس، بن فنسطوس العبَّاس وأما َصفراء،
واألوباش حون الفالَّ إليكم أقبل إنما الناس. من وأخالط وأنباط وأقباط وجراجمة،
أِعريوني وعديدكم. وعدِّكم وحديدكم، كحدِّكم قطُّ قوًما لقوا ما وهللا اللُّجم. كأشالء
حتى َروحة أو َغدوة هي فإنما خراطيمهم؛ بها تصفقون نهاٍر من ساعًة سواعدكم

الفاسقني. القوم وبني بيننا هللا يحكم
فقال: وأبَّنه، رثاه بل املنابر، وركوبه بالُخطب الَعتكي ُمْرد َهزار اٌر بشَّ ومدح

م��ح��روُب ب��نَ��وِم��ه��ا ف��أن��َت َس��ِه��رْت م��س��ك��وُب دم��ُع��ه��ا ع��ي��ِن��ك ب��اُل م��ا
ونُ��ك��وُب س��الم��ٌة ع��ل��ي��ه ت��أت��ي يَ��َزْل ل��م ال��ح��وادَث َص��ِح��َب م��ن وك��ذاك
ض��ري��ُب ف��ي��ِك ل��ل��َع��تْ��ك��يِّ يَ��بْ��َق ل��م ف��إنَّ��ه أْك��ِرم��ي��ه َوي��َح��ِك أرُض ي��ا
ُح��روُب تُ��َش��بُّ إذ وأح��َزُم ي��وًم��ا ق��ائ��ًم��ا ال��َم��ن��اب��ِر َخ��ش��ِب ع��ل��ى أبْ��ه��ى
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البرصة خطباء

الحسن. بن هللا ُعبيد خطب ثم البرصة، منرب عىل خطب تميمي أول هللا عبد بن سوَّار كان
هللا، وعبيد وسوار، بالل، أُمراء؛ ُقضاًة فكانوا القضاة، من أربعٌة البرصة منربَ ووِيلَ

قاٍض. ابن قاٍض ابن قاضيًا بالل وكان رباح. بن وأحمد
رؤبة: وقال

م��اِض ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى ُم��ع��ت��زٌم ق��اِض ال��ق��اِض��يَ��ي��ِن ابْ��َن ي��ا ف��أن��َت

أعدَّ يًا معزِّ املهدي عىل وفد حيث الحسن بن هللا ُعبيد كان املدائني: الحسن أبو قال
ألتفت ما وهللا إني شيبة: بن لشبيب فقال كالمه، أعجبهم قد الناس أن فبَلغه كالًما، له
عىل به! تكلَّم ما أحسَن ما فقال: فسأله الكاتب. هللا عبيد أبا عنها يل َسل ولكن هؤالء، إىل
فقال شبيب، بذلك فأخربه كالًما، بينهما ح فلقَّ غيالن ورسائل الحسن مواعظ أخذ أنه

واحًدا. حرًفا أخطأ إْن وهللا ال هللا: عبيد
فكان ومالئكتُه. هللا إن يقول: وكان ها، يغريِّ ال خطبة له سليمان بن محمد وكان

الرفع. يدع يكن ولم وجًها، لها خرِّجوا فقال: ذلك، [يف] له فقيل املالئكة، يرفع
أمري ِذكر إال كالمه من يُسمع فلم فخطب، النحر، يوم ُخزيمة بنا وصىلَّ قال:
قرع إذا به يُدار الضبِّي محمد بن ُزهري وكان قال: محمد. عهده وويلِّ الرشيد املؤمنني

املنرب.
الشاعر: وقال

ُع��ذِْر ب��غ��ي��ِر ن��ق��وُل ك��نَّ��ا وإْن نَ��ْش��ك��و إل��ي��َك ال��م��ؤِم��ِن��ي��ن أم��ي��َر
ب��ِب��ْك��ِر تَ��ع��ُف��و أْن ِم��ن��َك ول��ي��س��ْت ع��نَّ��ا وع��َف��وَت ذُن��وبَ��ن��ا غ��َف��رَت
ِش��ْم��ِر ب��ن إس��ح��اَق ِت ال��ِع��الَّ ع��ل��ى يَ��ْش��ك��و ال��ب��ص��ريَّ ال��ِم��ن��بَ��َر ف��إنَّ
ال��ِه��َزبْ��ِر ظ��ْه��َر ثَ��ع��ل��ٍب ك��َم��رَك��ِب ُم��ْل��ٍك خ��َش��ب��اِت ع��ل��ى أض��بِّ��يٌّ

العسكر: أهل من رجًال يهجو العسكر ُشعراء بعض وقال

ال��ِم��ن��بَ��ِر ُرك��وِب ع��ل��ى اج��ت��رأَت ح��ت��ى ق��ائ��ٍم ش��يءٍ ك��لَّ ت��رك��ُب ِزل��َت م��ا
تَ��ط��ُه��ِر ل��م ك��ح��ائ��ٍض ِم��ن��َك ب��األم��ِس دنَّ��س��تَ��ه ال��ذي ِم��ن��بَ��ُرَك زاَل م��ا
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آخر: وقال

ط��اِه��ِر ب��ابْ��ِن ��رتَ��ه ط��هَّ ول��و ِب��َزاٍك أف��َك��ٍل ب��اْس��ِت دنَّ��س��تَ��ه ِم��ن��بَ��ٌر ف��م��ا

أسجاع باب (14)

عليه مريم بن عيىس قال قال، الشعبي عن أشياخه، بعض عن امُلباَرك، بن هللا عبد
لغا، فقد ِذكر غري يف منطقه كان فمن والصمت؛ واملنظر، املنطق، ثالثة؛ «الِربُّ السالم:
عيل وقال لها.» فقد ِفكر غري يف صمته كان ومن سها، فقد اعتبار غري يف نظره كان ومن
يزيد وقال الفرج. وانتظار الصمت العبادة أفضل وجهه: تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن
وقال األسد! جبهة يف وفْرٍج ألف، بمائة طليَّة عىل َلهفاه وا الحبس: يف وهو املهلَّب بن

بالتذكُّر. الدموع استغِزروا عنه: تعاىل هللا ريض عمر
الشاعر: وقال

ال��تَّ��ذكُّ��ِر ِم��ث��ُل األح��زاَن يَ��ب��ع��ُث وال

هذه اقدعوا يقول: الحسن سمعنا يقول، عمر بن عيىس سمعت قال، حفص
وحاِدثوها غاية، رش إىل بكم تنزع أطعتموها إن فإنكم واعصوها؛ ُطَلعة، فإنها النفوس؛

الدثور. رسيعة فإنها بالذِّكر؛
والدثور: واشحذوا. اجلوا أي حادثوا: يشء. كل إىل تطلَّع أي ُطلعة: ُكفوا. اقدعوا:

وعفا. درس يُقال: كما ذهب، أي فالن؛ أثر دثر يُقال: الدروس،
كالمه. من ب فتعجَّ العالء، بن عمرو أبا الحديث بهذا فحدَّثت قال:

الشاعر: وقال

ال��تَّ��ذكُّ��ِر ِم��ث��ُل األح��زاَن يَ��ب��َع��ُث وال ف��ذَك��رتُ��ه أوَج��َف��ْت ِب��َه��يْ��ج��ا َس��ِم��ْع��ن��ا

وهو اإليضاع، وِمثله وأوجفته، والبعري الفرس وجف يُقال: الشديد، السري الوجيف:
مرسعة. أقبلت بهيجاء: أراد اإلرساع.

عليه، القول فاحتبس للكالم ُدعي كان وقد يَّة، الِقرِّ بن أيوب قول األسجاع ومن
من فتًى فأجابه يُنتظر؟ فماذا املطر، واشتدَّ القمر، وسقط َمر، السَّ طال قد فقال:

نطق. من فلينطق اللَّثَق، وَكثُر الشفق، وسقط األَرق، طال قد فقال: القيس عبد
الوحل. الندى اللثق:
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وأعطى للمعدوم، منكم وأكَسُب للمأدوم، منكم آَكُل وهللا نحن لرجل: أعرابي وقال
وإن لرسيح، خريك وإن لنجيح، ِرفَدك إن فقال: رجًال أعرابي ووصف للمحروم. منكم

رسيح. مُلريح منعك
الطلب. كد من مريح أي مريح: َعِجل

َرِذمة، قدوٍر يف َسِنمة، بَكرٌة فقال: الطعام؟ أطيَُب ما ألعرابي: امللك عبد وقال
أطبَت. لقد وأبيَك امللك: عبد فقال َشِبمة. غداٍة يف َخِذمة، بِشفاٍر

سماء. ِغبِّ يف عماء، طلِّ يف ِجرِبياء، ريٌح فقال: الربد؟ أشدُّ ما له: فقيل أعرابي وسئل
األعداء، وحط اإلتاء، وطيب والنماء، البقاء، أسألك إني اللهم فقال: أعرابي ودعا

األولياء. ورفع
الرزق. اإلتاء:

ِحفظ واحفظ الَحمقى، مسألة َسل املعتمر: بن ملنصور النَخعي إبراهيم وقال
ليلَة يشبع ال حاجٌز كان وقالت: لتْه ففضَّ حاجًزا، اللص حاجٍز عمُة ووصفت الَكيىس.

يخاف. ليلَة ينام وال يُضاف،
الذئب. بَعُجز وأدبر األسد، بُزبْرة أقبل فقال: فرًسا بعضهم ووصف

الكفل. محطوط بأنه ووصفه كتَفيه. بني الذي للشعر ويُقال العنق، مغرز الزبرة:
يُقال رجل قام الكراهة قوٌم وأظهر يزيد، لبيعة الخطباء وقامت الناس، اجتمع وملا
إىل بيده وأشار — املؤمنني أمري هذا قال: ثم شربًا سيفه من فاخرتط املقنَّع، بن يزيد له
إىل بيده وأشار — فهذا أبى فمن — يزيد إىل بيده وأشار — فهذا مات فإن — معاوية

الخطباء. سيِّد أنت معاوية: فقال — سيفه
بن َصِربة قام مذهب، كل الخطب يف فذهبت معاوية عند ِنزار خطباء قامت وملا
أكثر بفعالنا نبلغ ونحن َمقال؛ حيَّ ولسنا َفَعال، حيُّ إنا املؤمنني، أمري يا فقال: َشيمان

غرينا. مقال من
حارض أبو تكلَّم الزُّبري، بن هللا عبد إىل البرصة أهل وجوه يف األحنف وفد وملا
يل أن لوددت فوهللا اسكت، الزبري: بن هللا عبد له فقال جميًال، خطيبًا وكان األسيدي
أمري يا قال: بالدرهم. الدينار رصف الشام، أهل من رجًال العراق أهل من عرشة بكل
الشام أهل ومثل ومثلك َمثلُنا قال: نعم. قال: ِذكره؟ يف أفتأذن مثًال، ولك لنا إن املؤمنني،

يقول: حيث األعىش قول

ال��رَّج��ُل غ��يْ��َره��ا أخ��رى وُع��لِّ��َق َغ��يْ��ري رج��ًال وُع��لِّ��ق��ْت َع��َرًض��ا ُع��لِّ��ق��تُ��ه��ا

207



والتبيني البيان

مروان. بن امللك عبد الشام أهل وأحب الشام، أهل وأحببَت العراق، أهل أحبَّك
بيعة الزبري البن معاوية ذكر قال: البَخرتي، أبي بن ُحميد عن مجاهد، بن عيل
أن قبل فانظر صَدقك، من أخاك إن أناجيك، وال أناديك إني الزبري: ابن فقال يزيد،
معاوية فضحك التندم. قبل والتفكر التقدم، قبل النظر فإن تندم؛ أن قبل وتفكَّْر تُقِدم،
ما أخيك عىل به سجعت ما دون يف إن الِكَرب؟ عند جاعَة السِّ بكر أبا تعلَّمَت قال: ثم

الرسير. عىل معه فأجلسه بيده أخذ ثم يكفيك.
عن املاء — ِمزَّة أهل من — اليمانية رصفت ملا قال: أَرشس، بن ثُمامة أخربنا
ِمزَّة، أهل اسِتها بني إىل الَهيذام: أبو إليهم كتب الصحاري، إىل هوه ووجَّ دمشق أهل

يُعتموا. أن قبل املاء فوافاهم قال: الخيل. لتُصبِّحنَّكم أو املاء يَنَّني ليُمسِّ
أظلم، إذا يَعِتم، الليل عتَم يُقال: ظالمه، وعتمته: الليل. عتمة وقت يف يصريون أي

العتمة. وقت يف صاروا الناس وأعتم
الوعيد. ال عنك يُنْبي دق الصِّ الهيذام: أبو فقال

الوليد، بن يزيد الناس بايَع ملا قال: دمشق، أهل من عليه َقِدم ن عمَّ ثُمامة ثني وحدَّ
إليه: كتب والتحبُّس، التلكُّؤ ببعض محمد بن مروان عن الخرب وأتاه

مروان إىل الوليد، بن يزيد املؤمنني أمري هللا عبد من الرحيم، الرحمن هللا بسم
هذا كتابي أتاك فإذا أخرى، ر وتؤخِّ ِرجًال تُقدِّم أراك فإني بعد، أما محمد. بن

والسالم. شئت، أيهما عىل فاعتِمْد

الصالح وعىل النفس، تمام عل تدل ومذاهب الرأي، أصالة عىل تدل مذاهب هنا وها
عليها. يقفون الناس من كثريًا أرى ال والكمال،

محرِّث بن صفوان بن نضلة بن علقمة بن نافع مروان بن امللك عبد واستعمل
طلحة فشتم — املنرب بحذاء عثمان بن وأبان — يوم ذات فخطب مكة، عىل مروان خال
ولكن وهللا، ال قال: املؤمنني؟ أمري يف امُلدِهنني من أرَضيتُك ألبان: قال نزل فلما والزبري،

أمره. يف رشكاء يكونا أن َحْسبي ُسؤتَني،
قال: فإنه عيىس؛ بن إسحاق أم هذا عثمان بن أبان كالم أحسن؛ أيهما أدري فما
سديٍد بكالٍم عليٍّا فمدح عيل. يقتله أن باهلل عثمان وأعيذ عثمان، قتل يكون أن عليٍّا أعيذ
«أشد ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قول يف الحديث معنى إىل وذهب وحيش. غري ومقبوٍل نافر، غري

نبي.» قتله أو نبيٍّا قتل من عذابًا النار أهل
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عىل وأجرؤهم معاندًة، هللا خلق أشد وهو إال بنفسه نبي يقتله أن يتَّفق ال يقول:
للقتل. مستحقٌّ وهو إال عيل يقتله أن يجوز ال فيقول: معصيته.

النبيملسو هيلع هللا ىلص ُخَطب من ُخطبة

قال: ثم عليه، وأثنى هللا َحِمد كلمات؛ بعرش ملسو هيلع هللا ىلص النبي خطب

إىل فانتهوا نهاية لكم وإن َمعاملكم، إىل فانتهوا َمعالم لكم إن الناس، «أيها
صانع هللا ما يدري ال مىض قد عاجل بني َمخافتنَي؛ بني املؤمن إن نهايتكم.
نفسه من العبد فليأخذ فيه؛ قاٍض هللا ما يدري ال بقي قد آجل وبني به،
املوت؛ قبل الحياة ومن الَكْربة، قبل الشبيبة ومن آلخرته، دنياه ومن لنفسه،
دار، من الدنيا بعد وال ُمستعتَب، من املوت بعد ما بيده، محمد نفس فوالذي

النار.» أو الجنة إال

قال: ِزْدتنا. لو له: فقيل فأوجز، يوًما يارس بن ار عمَّ تكلَّم قال: املدائني الحسن أبو
الُخطبة. وِقرص الصالة بإطالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمرنا

ُزريق، بني من األنصار من شيخ عن ُعتبة، بن يعقوب عن إسحاق، بن محمد
ُجبري دعا امُلنذر بن النُّعمان بسيف أُتي ملا عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر أن
َقنَص أشالء من قال: النُّعمان؟ كان ممن ُجبري، يا قال: ثم إياه، فسلَّحه ُمطِعم بن
هللا ريض الصدِّيق، بكر أبي عن النَّسب أخذ وكان العرب، أنسَب ُجبري وكان َمَعد. بن
قلت قال، طلحة ولد بعض عن وروى املسيب. بن سعيد أخذ جبري وعن عنه، تعاىل
نسٍق يف وثالثة الناس. تُسابَّ أن تريد رجٌل أنت قال: النَّسب. علِّمني املسيب: بن لسعيد
الخطَّاب، عن ذلك أخذ عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر نسب؛ أصحاب كانوا واحد
والخطَّاب الخطَّاب. من ذلك أسمع ولم الخطَّاب، من ذلك سمعت يقول: ما كثريًا وكان
املطلب؛ عبد ر فنفَّ أمية، بن وحرب املطلب عبد إليه تنافر الُعزَّى، عبد بن ونُفيل نُفيل، بن

املحاكمة. واملنافرة املطلب. لعبد حكم أي
الكيِّس وابن الحنفي، وُصبح َضْمضام، أبو وُعمرية حنظلة، بن َدغَفل أربعة؛ اب والنُّسَّ

النَّمري.
ه. يُسمِّ ولم نرصانيٍّا. وكان البكري، ابة النسَّ حنظلة، بن دغفل األصمعي: وقال
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فقال: امللك عبد بن سليمان خطب

قبله، ملا ناسخ فإنه قائًدا؛ واجعلوه َحكًما، به وارَضوا إماًما، هللا كتاب اتَِّخذوا
خريٌ يَعنيك فيما الكالم منه: سمعوه بارع كالم وأول بعده. كتاٌب ينسخه ولم
ك. يرضُّ فيما الكالم من خريٌ يَعنيك ال عما والسكوت ك، يرضُّ عما السكوت من

ُمتكلًما سمعت ما قال: الشعبي عن يُخربنا من سمعت قال، األرقط يزيد بن د خالَّ
كلما فإنه زياًدا؛ إال يُيسء، أن من خوًفا يسكت أن تمنَّيت إال فأحسن تكلَّم قطُّ ِمنرب عىل

كالًما. أجود كان أكثر كان
تكلَّم، عندها من خرج وإذا صمت، امرأته عىل دخل إذا ُمساحق بن نَوفل وكان
عن أِدقُّ ألني قال: فتَنِطق. الناس عند وأما فتُطِرق، عندي أما فقالت: كذلك يوًما فرأته

دقيقي. عن وتجلِّني جليلك،
خمًسا مروان بن امللك عبد إىل بدٍر بن الزِّبِرقان بن عيَّاش قاد الحسن: أبو قال
وأمهاته، آبائه جميع إىل منها فرس كل نسب إليها لينظر جلس فلما فرًسا، وعرشين
امللك عبد فقال اآلخر، الفرس عىل بها حلف التي اليمني غري بيمنٍي فرس كل عىل وحلف

الخيل. بأنساب معرفته من عجبي من أشدُّ أيمانه اختالف من عجبي مروان: بن
له وكانت والحصني. والزبرقان، القمر، أسماء؛ ثالثة بدر بن للزبرقان كان وقال:
شديد مارًدا، خطيبًا ابنه عيَّاش وكان العبَّاس. وأبو عيَّاش، وأبو َشذرة، أبو ُكنًى؛ ثالث

جرير: يقول وله وجيًها، الشكيمة، شديد العارضة،

ف��اْص��َط��ِل ُدونَ��َك ف��اْدُن ن��اًرا وأوق��دُت َم��رارت��ي ال��ُق��ي��وُن ذاَق ق��د أع��يَّ��اُش

عليه. فغلَّب قالوا: َلَمقرور. إذًا إني عيَّاش: فقال

وأنسابهم قبائلهم وِذكر واألبِْيناء والبُلغاء الُخطباء أسماء باب (15)

عىل الجاهلية أهل أسماء نذكر أن وأوصافهم وحاالتهم الخطباء أسماء يف التدبري كان
م ونقسِّ خطباء، منهم قبيلة لكل ونجعل منازلهم، عىل اإلسالم أهل وأسماء مراتبهم،
النسب، يف ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله وجل عز هللا قدَّمه من ونقدِّم حدته، عىل بابًا بابًا أمورهم
وهللا الجملة، يف ذكرهم تكلَّفت وتنضيده، نظمه عن عجزت ملا ولكني الحسب، يف له وفضَّ

به. إال قوة وال حول وال التوفيق، وبه املستعان،
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ُمجيًدا. ا قاصٍّ وكان ُمتكلًما، وكان الناس، أخطب من الرَّقايش عيىس بن الفضل كان
من وكثري عيَّاش، أبي بن وأبان ان، حسَّ بن وهشام ُعبيد، بن عمرو إليه يجلس وكان
الفضل بنت سوادة ابنتَه إليه وخطب يُنَسبون. وإليه الفضيلية رئيس وهو الفقهاء.
للفضل ُمباينًا سليمان وكان سليمان. بن امُلعتمر له فولدت التيمي، َطرخان بن سليماُن

الفضل. فقدَّما وأبوه املعتمُر الجنازَة شهد سوادة ماتت فلما املقالة، يف
الحمري لتؤثِر إنك حارض: بن عيىس له فقال الحمري، إال يركب ال الفضل وكان
يشء؟ أي ِمثل قلت: واملنافع. امَلرافق من فيها ِلما قال: ذلك؟ فِلَم املركوب، جميع عىل
وأسلم دواءً، وأيرسها داءً أقلُّها هي ثم الزمان، اختالف قدر عىل باملكان تستبدل ال قال:
فارًها، وأشهر ِجماًحا، وأقل َمهًوى، وأخفض ُمرتًقى، وأسهل ترصيًفا، وأكثر رصيًعا،
قال: ثمنه. يف أرسف وقد ُمقتصًدا ويكون بركوبه، تواضع وقد راكبه يَزهى نظريًا، وأقل
قال جبَّار. وِبذْلة نبي، ِقْعدة فقال: ُقتيبة، بن سالم تحت فارٍه حماٍر إىل يوًما ونظر
بلعم، حمار وإىل ال، الدجَّ مسيح حمار وإىل ُعزير، حمار إىل ذهب حارض: بن عيىس
أو عربي، فرٍس عىل باملوسم يدفع أن أعزلة بن ُعَميلة سيَّارة أبو أراد لو يقول: وكان
املثل به ب ُرضِ وقد يتألَّه. كان ألنه عاًما أربعني َعريًا ركب ولكنه لفعل، مهري، جمٍل

سيَّارة. أبي َعرْي من أصحُّ فقالوا:
وغرس أنهارك، شقَّ من فُقل: األرض َسِل قصصه: يف يقول الذي هو والفضل

اعتباًرا. أجابتك ِحواًرا، تُِجبك لم فإن ثمارك؟ وجنى أشجارك،
وحدَّثني وأخطب. وأبنَي وأعجب أبيه من أغزر الفضل بن الصمد عبد وكان
شأنها جميع ويف البعوضة خلق يف الصمد عبد تكلَّم قال: القاص الصويف جعفر أبو

تامة. مجالس ثالثة
أنَس أصحاب من الرقايش، أبان بن عيىس بن الفضل عم أبان، بن يزيد وكان
ا قاصٍّ وكان فاضًال، وعامًلا عابًدا، زاهًدا وكان الحسن، مجلس يف يتكلم وكان والحسن،
فلما األكارسة؛ ُخطباء وكانوا جدهم، وكذلك خطيبًا، أبوهم كان عبيدة: أبو قال ُمجيًدا.
يف فقاموا الِعرق، ذلك نزعهم العرب جزيرة ويف اإلسالم بالد يف األوالد لهم وُولِد ُسبُوا
حتى كذلك زالوا وما وُخطب، شعر وفيهم اللغة، تلك أهل يف كمقامهم اللغة هذه أهل

الخَور. ودخله الِعرق ذلك ففسد إليهم، الُغرباء أصهر
بسوق رأيته ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فيه قال الذي وهو ساعدة»، بن «ُقسُّ إياد خطباء ومن
عاش من وعوا. فاسمعوا اجتِمعوا، الناس، «أيها يقول: وهو أحمر جمٍل عىل ُعكاظ
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مطر ُمحَكمات، «آياٌت هذه: يف القائل وهو آٍت.» آٍت هو ما وكل فات، مات ومن مات،
مرفوع، وسقٌف تغور؛ ال وبحوٌر تمور، ونجوٌم وآٍت؛ وذاهب هات، وأمَّ وآباء ونبات،
يرجعون؟ وال يموتون الناس أرى يل ما أبراج. ذات وسماءٍ داٍج، وليٍل موضوع؛ ومهاٌد
وأين وعاد، ثمود أين إياد، معرش «يا القائل: وهو فناموا؟» ُحبسوا أم فأقاموا، أرضوا
قسًما ُقسٌّ أقسم يُنكر؟ لم الذي والظلم يُشكر، لم الذي املعروف أين واألجداد؟ اآلباء

هذه: له وأنشدوا هذا.» دينكم من له أرىض هو دينًا هلل أن باهلل

بَ��ص��اِئ��ْر ل��ن��ا ال��ق��روِن م��ن ـ��َن األوَّل��ي��ـ ال��ذاِه��ِب��ي��َن ف��ي
َم��ص��اِدْر ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وِت َم��وارًدا رأي��ُت ��ا ل��مَّ
واألص��اِغ��ْر األك��اب��ُر تَ��م��ض��ي ن��ح��َوه��ا ق��وم��ي ورأي��ُت
غ��اِب��ْر ال��ب��اق��ي��َن م��ن يَ��ب��ق��ى وال ال��م��اض��ي ي��رج��ُع ال
ص��اِئ��ْر ال��ق��وُم ص��اَر ح��ي��ث ل��َة َم��ح��ا ال أن��ي أي��ق��ن��ُت

بن زيد عىل أقرَّ هللا عبد بن خالد وكان الحسني». بن عيل بن «زيد الخطباء ومن
وعيل عيل، بن عمر بن محمد بن وعيل املخزومي، سلمة بن وأيوب عيل، بن وداود عيل،
أحلف فقال: ذلك عن زيًدا هشام فسأل عوف؛ بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن
بتقوى ِمثيل يأمر زيد يا أَوِمثلُك قال: هللا. اتِق زيد: قال أصدِّقك؟ حلفت وإذا قال: لك؟
قال هللا. بتقوى يُوِيص أن دون وال هللا، بتقوى يُوىص أن فوق أحد ال زيد: قال هللا؟
إسماعيل كان فقد زيد: قال أَمة. ابن ألنك لها تصلح وال الخالفة، تريد أنك بَلغني هشام:
عز هللا فأخرج ُحرة، ابن السالم عليه وإسحاق أَمة، ابن عليه، هللا صلوات إبراهيم، بن
قال: قم. له: قال فعندها ملسو هيلع هللا ىلص. محمًدا آدم ولد خري السالم عليه إسماعيل ُصلِب من وجل
ذل. إال قطُّ الحياة أحٌد أحبَّ ما قال: الدار من خرج وملا تكره. حيث إال تراني ال إذًا

أحد. منك الكالَم هذا يسمعن ال هشام: موىل سالٌم له فقال
األعوان، قلة ورأى جوًرا، ُطبِّقت قد األرض رأى ملا زيًدا إن ُعمري: بن محمد وقال

يُنِشد: ما كثريًا زيد وكان إليه. املنيَّات أحبَّ الشهادة كانت الناس، تخاذل ورأى

ال��ِج��الْد َح��رَّ يَ��ك��َرُه م��ن ك��ذاك ب��ه وأْزرى ال��خ��وُف ش��رََّده
ِح��داْد َم��رٍو أط��راُف تَ��ن��ُك��بُ��ه ال��وج��ى يَ��ش��ك��و ��ي��ِن ال��ُخ��فَّ ُم��ن��خ��ِرُق
ال��ِع��ب��اْد ِرق��اِب ف��ي َح��ت��ٌم وال��م��وُت راح��ٌة ل��ه ال��م��وِت ف��ي ك��ان ق��د
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ذلك: يف العبيس شعر يُنِشد ما كثريًا وكان قال:

َج��نَ��ف��ا ال��ق��ن��ا ح��دَّ أو ال��س��ي��َف يَ��رَه��ِب أو ح��َس��بً��ا يَ��رت��ق��ْب ل��م م��ن ال��ُم��ح��كَّ��َم إنَّ
ُم��ن��ت��ِص��ف��ا ع��اَش أو َع��َج��ٍل ع��ل��ى م��وتً��ا َع��ج��بً��ا ُف��رص��ًة الق��ى ب��ال��س��ي��ِف ع��اذَ م��ن

وكلَّف عقال، بن شيبة مع خزيمة بن ونرص زيد برأس عمر بن يوسف بعث وملا
الحسن بن هللا عبد قام من فأول بذلك، خطباؤهم ويقوم زيد من يربءوا أن طالب أبي آل
يف فأطنب جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد قام ثم جلس، ثم كالمه يف فأوجز
أخطب الطيَّار ابن يقولون: وهم الناس فانرصف لِسنًا، وخطيبًا بيِّنًا شاعًرا وكان كالمه،
يكن لم ولكن لقلت، أقول أن شئت لو فقال: ذلك، يف الحسن بن هللا لعبد فقيل الناس.

منه. ذلك الناس فأعجب رسور. مقام
والكالم العجيب، والجواب واللََّقن، اللََّسن أهل ومن والنَّكراء، الدهاء أهل ومن
الزرقاء، وهي الُخس»، بنت «هند العجيبة: واملخارج السائرة، واألمثال الصحيح،
الفزاري: هللا عبد بن عامر وقال إياد. من حابًسا إن ويُقال حابس».31 بنت و«خمعة
الظاهر الكبد، ِنق الشَّ قالت: إليك؟ أحب الرجال أي لخمعة: فقيل وخمعة، هند بني ُجِمع
األمد، القريب قالت: إليك؟ أحب الرجال أي لهند: فقيل بامَلَسد. الَجذْب الشديد الَجَلد،
فقالت: الشتاء، وبرد الصيف حر عن هند سئلت وقد يَِفد. وال إليه يُوَفد الذي البلد، الواسع
الشاعرة: النرض بنت ليىل قول ذلك فمن املثل، بها ُرضب وقد كأذًى! بؤًسا جعل من

أك��بَ��ُر ه��ي أو ال��ُخ��سِّ ك��ِب��ن��ِت وك��ان��ت ��ه أمِّ دالل��َة ُج��ْدع��اٍن اب��ُن وك��ن��َز

الخسف. وبنت الزرقاء، وهي الخص، وبنت الخس، بنت يُقال األعرابي: ابن وقال
داهيتا العالء: بن عمرو أبو وقال الزرقاء. وهي األخس، بنت إال يُقال ال يونس: وقال

اليمامة. زرقاء وهي الزرقاء. وعنز الزرقاء، هند العرب نساء
أقول أن عىس ما قال: امِلراء؟ يف تقول ما الحسن: بن هللا لعبد قيل اليَقُطري، قال
يكون أن فيه ما ألقل كان وإن الوثيقة؟ العقدة ويحتل القديمة، الصداقة يُفِسد يشء يف
السائب أتاه ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن الفتنة. أسباب أمتن من واملغالبة للمغالبة، ُدْربًة

يحرضني وما اللثغة تدخلها التي الحروف ذكر (٢) – األول [الجزء يف: ًقا محقَّ عنها كتبناه ما راجع 31

.[٧٤ رقم الهامش منها،
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ال كان الذي رشيكي أعرف ال كيف قال: هللا؟ رسول يا أتعرفني فقال: صيفي بن
الكالم؟ أم خري الصمت له: فقلت عيل بن زيد إىل فتحوَّلت قال: يُماريني؟ وال يُشاريني
يف أرسع َللمماراة وهللا للحَرص، وأجلبها للبيان، أفسدها فما املساكتة؛ هللا أخزى قال:

الحدور. يف السيل ومن العرفج، يَبس يف النار من العي هدم
من رضًرا أقل فيها ما عىل املماراة قال: ولكنه مذمومة، املماراة أن زيد عرف وقد
أيرسها أدواءً وتولِّد ِعلًال، وتُورث امُلنَّة، وتُفسد العقدة، وتحل البلدة، تُورث التي املساكتة

زيد. ذهب املعنى هذا فإىل العي؛
تكلَّم وقد وسالم، حارض، وأبو قريش، من املخزومي سلمة بن خالد الخطباء ومن

الخلفاء. عند
رأس. وقد ُعمري، بن يزيد بن الحكُم أُسيد بني خطباء ومن
زيد. بن عمري بن اج الحجَّ والبيان منهم اللسن أهل ومن

أمية. بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد الخطباء ومن
عن ليس له: فقيل ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول قال: الناس؟ أبلغ من املسيب: بن لسعيد وقيل
يكن لم ولكن بدونهم، الزبري ابن كان وما وابنه، وسعيد وابنه، معاوية قال: نسألك. هذا

مقبولة. طالوٌة لكالمه
لسعيد يحفظون ال وهم كالًما، العلماء دفاتر مأل الزبري ابن أن العجب فمن

له. بال ال ما إال الكالم من وابنه العاص بن
ُعكَّة له: يُقال وكان نحيًفا، أسود وكان قط، قميصه ينزع ولم جواًدا، سعيد وكان

العسل.
الحطيئة: وقال

ص��ل��ي��ُب ف��ْه��و ال��لَّ��ح��ُم ع��ن��ه تَ��خ��دََّد َل��ح��ِم��ه ِق��لَّ��ُة يَ��غ��ُرْرَك ف��ال س��ع��ي��ٌد

قائل وقال اضطراب. تدبريه يف وكان األنف، عظم نفس يف اإلبل خش من أول وكان
الكوفة: أهل من

س��ع��ي��ُد ُم��ج��وًِّع��ا وج��اءن��ا ال��ول��ي��ُد ذه��َب ق��د َوي��َل��ن��ا ي��ا
ي��زي��ُد وال ال��ص��اِع ف��ي يَ��ن��ُق��ُص
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األوزان يف الزيادة يف املذهب كان ولو املكاييل، بزيادة الرعية إىل تتحبَّب واألُمراء
تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر األحنف سأل كما وا، قرصَّ ما املكاييل زيادة يف كاملذهب
والخالدي، والفالج، كالزيادي، املكاييل، أسماء اختلفت ولذلك املكاييل؛ يف الزيادة عنه

اليوم. امُللَجم هذا إىل ِرصنا حتى
لتشاُدقه له قيل إنما ذلك إن يُقال األشدق. وهو سعيد»، بن «عمرو الخطباء من ثم
حني زياد بن هللا ُعبيد قال ولذلك الذقن؛ مائل أفقم كان بل آخرون: وقال الكالم. يف

الرحمن. عايص ويا الشيطان، لطيم يا عنه يَدك معاوية: بن هللا عبد إىل أهوى
الشاعر: وقال

ُم��ل��ت��ِب��س��اِن األم��ِر ه��ذا ب��أس��وأِ ��ٍد م��ح��مَّ واب��ُن ال��ج��نِّ َل��ط��ي��ُم وع��م��ٌرو

الشاعر: قول خالف وهذا عوانة، عن ذلك ذُِكر

أش��َدُق ل��َك أب��ا ال خ��ط��ي��ٍب وك��لُّ ِش��دُق��ه ب��ال��ق��وِل م��اَل ح��ت��ى ت��ش��اَدَق

مركب كل أول إن قال: استنطقه فلما قريش، من ِغلمة يف به دعا قد معاوية وكان
إيلَّ أوىص أبي إن قال: أبوك؟ بك أوىص من إىل له: وقال غًدا. اليوم مع وإن صعب،
فقال شخصه. إال منه إخوانه يفقد بأال قال: أوصاك؟ يشء وبأي قال: بي. يوِص ولم
باألشدق ي ُسمِّ إنما أنه عىل عندهم يدل فهذا َألشَدق. هذا سعيد ابن إن ذلك: عند معاوية

التشادق. ملكان
خطيبًا، ناسبًا وكان سعيد»، بن عمرو بن «سعيد سعيد بن عمرو بعد كان ثم
ما يصف أن وإىل األنني، إىل ليسرتيح املريض إن املوت: عند له وقيل ِكربًا. الناس وأعظم

فقال: الطبيب. إىل به

تَ��دَم��ُع ال��ده��َر ل��ن��ا َع��ي��نً��ا ه��ال��ٍك ع��ل��ى ت��رى ف��ال ال��َم��ن��وِن َري��ِب م��ن أج��ال��ي��ُد

وهو وتكلَّم قيام، من فتكلَّموا وأرشافهم، قريش خطباء مع امللك عبد عىل ودخل
فسعيد عثرته. ِخفت حتى أحسن ولقد عثرته، رجوت لقد وقال: امللك عبد م فتبسَّ جالس،

خطيب. ابن خطيب ابن خطيب سعيد، بن عمرو بن
يُكنى وكان َمِعيص، بن حسل بني أحد األعلم»، عمرو بن «ُسهيل الخطباء ومن
تعاىل هللا ريض عمر وكان اإلسالم. صحيح النفس، رشيف القدر، عظيم وكان يزيد، أبا
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عليك يقوم فال لسانه يدلع حتى فلينَي السُّ ثَنيَّتَيه انِزْع هللا، رسول يا ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي قال عنه
عمر؛ يا َدْعه نبيٍّا، كنت وإن بي هللا فيمثِّل أمثِّل «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال أبًدا. خطيبًا
هللا رسول وفاة من بلغهم الذي عند مكة أهل هاج فلما نحمده.» مقاًما يقوم أن فعىس
وقد يمت، لم حي هللا فإن مات قد محمد يكن إن الناس، أيها فقال: خطيبًا قام ملسو هيلع هللا ىلص
يتم لم إن ضامٌن وأنا أمريكم فأِقرُّوا بحر، يف وجاريًة بَر، يف قتَبًا أكثركم أني علمتم
بالباب وهو عمر، آِذن خرج يوم قال الذي وهو الناس. فسكن عليكم. أردَّها أن األمر
صهيب، أين بالل، أين اآلذن: فقال وفالن، وفالن حابس، بن واألقرع حصن، بن وُعيينة
ُدعوا وجوهكم؟ ر تتمعَّ لَم ُسهيل: فقال القوم، وجوه رت فتمعَّ ار؟ عمَّ أين سلمان، أين
أكثر. الجنة يف لهم هللا أعدَّ ملا عمر، باب عىل حسدتموهم ولنئ وأبطأنا، فأرسعوا وُدِعينا،
وما به. يشبَّه صفوان بن خالد كان قالوا: الزُّبري». بن ُعروة بن هللا «عبد الخطباء ومن
للذي شيبة؛ بن وشبيب صفوان بن خالد من خطبًا أجود أحٌد الخطباء يف كان أنه علمت
واحًدا. حرًفا لهما ولَّد أحًدا أن عِلمنا وما كالمهما، من ألسنتهم عىل ويدور الناس يحفظه
وهو َجعَونة»، بن زيد بن «الختف امُلنذر بني من ثم العنرب بني من ابني النسَّ ومن
عهُدك متى له: فقال بالبرصة، عامر ابن عند مة العالَّ حنظلة بن دغفل له تعرَّض الذي
أمهات بعض وهي ِحلس. أم أضلَّت منذ عهد بها يل ما له: فقال صادر؟ أمِّ بَسجاِح

له: فقال دغفل.
فلم أنتم؛ بل قال: لنا؟ أنتم أم الجاهلية يف غزًوا أكثر لكم كنَّا أنحن باهلل، أنشدتُك
مرة، وأرسناه مرًة فهزمناه سيدكم، وابن وسيدكم فارُسكم غزانا تنجحوا. ولم تُفِلحوا
ِذكًرا، ذلك يف وأنبهكم غزًوا، أكثركم وغزانا أمه. ِخدر فدائه يف وأخذنا مرة، وقتلناه

كَففتُما. ملَّا باهلل أسألكما عامر: ابن فقال أرجلناه. ثم فأعرجناه
فكانا الناس، حاالت يعرفا أن يُحبَّان الزبري بن ومصعب عامر بن هللا عبد وكان

أوجعا. سبَّا إذا كانا أنهما َجَرم فال العلماء؛ وبني الوجوه بني يُْغريان
ُمطِعم، بن ُجبري ثم عمر، ثم األمة، هذه أنسب عنه، تعاىل هللا ريض بكر، أبو وكان
عنكة آل نفى الذي هو ومحمد امُلسيب. بن سعيد بن محمد ثم امُلسيب، بن سعيد ثم

يُنشد: وكان الحد. فجلده املدينة وايل إىل ذلك فُرفع املخزوميني،

ِح��ي��ِن ب��ع��َد ُه��ب��ي��رُة وأع��تَ��َق��ه أرٍض اب��ُن َع��ن��ك��َة ب��ن ويَ��رب��وُع

املخزومي. وهب أبي بن ُهبرية يعني
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وكان هشام، بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمرو» بن «ُعتبة العلماء ابني النسَّ ومن
الرحمن عبد بن وعمر يوسف. بن اج الحجَّ من منزلة ذا وكان والدهاء، الرأي ذوي من

الصلح. يف وتميم األزد بني الساعَي هو وكان الرشف. يف خمسة خامس
وكان وعارضة، وجواب لسان ذا وكان الَقلَعم»، بن «ُشعبة الُحرقوس بني ومن
خالًدا أن غري الصفة، هذه يف كانوا كلهم وخالد، وعمر هللا عبد وبنوه، فصيًحا. اًفا وصَّ

عنه. يصرب ال اج الحجَّ وكان والظَّرف. والحالوة العلَم اللسان مع جمع قد كان
شاعًرا، راوية ناسبًا كان الحكم»، بن بكر «أبو تميم بن عمرو بن أُسيد بني ومن
رؤبة: له يقول الذي وهو ترصًفا، وأكثرهم منطًقا، وأحسنهم لسانًا، الناس أحىل وكان

ش��اِع��َرا وَط��وًرا َط��وًرا راوي��ًة س��اِح��َرا ت��ك��وَن أْن َخ��ِش��ي��ُت ل��ق��د

راويًة مة عالَّ ابة نسَّ وكان الُهجيم، بن أنمار بني أحد خالد»، بن «ُمعلَّل ومنهم
يُمارى. وال يُجارى ال كان فقال: نَبْهان بن للُمنتِجع وذُِكر ُمقلًدا، صدوًقا

ُكسيب»، بن عبَّاد الخنساء «أبو جندب بن عمرو بني من ثم الَعنرب بني من ومنهم
املنصور. جعفر بأبي ُحرمة له وكانت ابة، نسَّ وراويًة مة، عالَّ شاعًرا وكان

سعيد ولد من فصيًحا، وراوية خطيبًا، ناسبًا كان َخولة»، بن «عمرو ومنهم
العاص. بن

طلحة». بن يحيى بن «إسحاق هو النسب ليعلِّمه املسيب بن سعيَد أتى والذي
املخزومي» هشام بن «إبراهيم رضبه عامًلا، ناسبًا الزبري» بن ُعروة بن «يحيى وكان

القول. لبعض مات حتى املدينة وايل
الرشيد عامل «الزبريي» ولده ومن عامًلا، ناسبًا ثابت» بن هللا عبد بن «مصعب وكان

واليمن. املدينة عىل
ويُكنى عائشة، ابن وهو حفص»، بن جعفر بن «محمد قريش من ثم ومنهم

الرحمن. عبد أبا يُكنى َمجراه، يجري كان هللا» «ُعبيد وابنه بكر، أبا
العريان. بن ار عمَّ بن العالء ابنا سفيان»، و«أبو عمرو» «أبو مازن بن ُخزاعة ومن
لسان. وصدق سماع، صحة مع العرب، بأمور الناس أعلم فكان عمرو» «أبو فأما
إسالمي. ببيٍت يحتجُّ سمعته ما ِحجٍج عَرش عمرو أبي إىل جلست قال: األصمعي وحدَّثني

بروايته. ِفتياننا آمر أن هممت حتى وَحُسن امُلحَدث هذا كثر لقد مرًة: وقال قال،
وأشباههما. والفرزدق جرير شعر يعني
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وبالقراءة والعربية، بالعرب الناس أعلَم عمرو أبو كان قال: ُعبيدة أبو ثني وحدَّ
كتب التي ُكتُبه وكانت سليمان، بن جعفر دار خلف داره وكانت الناس، وأيام والشعر
كلها، فأحرقها تقرَّأها إنه ثم السقف، من قريب إىل له بيتًا مألت قد الفصحاء العرب عن
عن أخباره عامة وكانت بقلبه. حفظه ما إال عنده يكن لم األول علمه إىل بعُد رجع فلما

الجاهلية. أدركوا قد أعراب
الفرزدق: يقول العالء بن عمرو أبي ويف

��اِر ع��مَّ ب��َن ع��م��ِرو أب��ا أت��ي��ُت ح��ت��ى وأُغ��ِل��ُق��ه��ا أب��وابً��ا أف��ت��ُح ِزل��ُت م��ا

مثل فيه يقول أخبارهم وصاحب وشاعرهم الناس راوية وهو الفرزدق كان فإذا
وبالغته. خطابته يف يَُشك ال الذي فهو القول، هذا

الناس. أخبار ِنصف لذهب الفرزدق ِشعر لوال يونس: وقال
َسوادة: بن مكي عمٍرو أبي يف وقال

َك��ذَب��وا أن��داُده إْن ال��ق��وَل وال��ص��ادُق ويَ��ح��َف��ُظ��ه نَ��نْ��س��اه ال��ِع��ل��َم ال��ج��ام��ُع

عمرو «أبو وكذلك أسماؤهما، ُكناهما وكالهما ناسبًا، العالء» بن سفيان «أبو وكان
املازني» شبيب بن «عيىس خليفة التغلبي لبيد بن العالء» بن سفيان و«أبو لبيد». بن

البرصة. رشط عىل
ال الجواب، شديد اللسان، بنيِّ باألمهات، عامًلا ناسبًا طالب» أبي بن «َعقيل وكان

أحد. له يقوم
لألمهات الذِّكر كثري العارضة، شديد ناسبًا العدوي» ُحذيفة بن الجهم «أبو وكان

باملثالب.
الناس يدرك لم شيبان، بن عمرو بني أحد حنظلة»، بن «َدغَفل ابني النسَّ ورؤساء

وحفًظا. وعلًما لسانًا ِمثله
السائب»، بن «محمُد كلب ابي نسَّ ومن النَّمري». الكيِّس بن «زيد الطبقة هذه ومن

القطامي». بن و«رشقي السائب»، بن محمد بن و«هشام
برش». بن اد «حمَّ املثل به ُرضب ومن العلم يف أعالهم وكان

الُعكيل: سماك قال

ال��ي��ق��ي��ن��ا يُ��ن��ب��ئ��ك ��اًرا ون��خَّ ه��الٍل وأخ��ا َدغ��ف��ًال ف��س��اِئ��ْل
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النمر من حي هالل وبنو الكيِّس، بن زيد هو هالل وأخو دغفًال. ذكرنا وقد
قاسط. بن

ذلك: يف الدارمي أنيف بن ِمسكني وقال

��م��اِل ال��شِّ ب��ُم��ن��خ��ِرِق أْم��س��ى ول��و ِع��ل��ٌم ال��نَّ��م��ريِّ ال��ك��يِّ��ِس وع��ن��َد

ُقطنة: ثابت وقال

ِه��الِل ب��ن��ي وزي��ُد ب��ك��ٍر أخ��و ج��م��ي��ًع��ا ُس��ئ��ال ل��و ��اِن ال��ِع��ضَّ ف��م��ا
ال��خ��وال��ي ال��زم��ِن ف��ي ق��اَد م��ن وال ِب��ش��ٍر ب��ُن ��اُد ح��مَّ ال��ك��ل��ب��يُّ وال

األعجم: زياد وقال

َدغ��َف��ِل ِن��س��ب��َة َش��ي��ب��اَن ف��ي َل��َوج��دَت دغ��ف��ًال رب��ي��ع��َة أخ��ا س��أل��َت ل��و ب��ل
األع��زِل ع��ب��ِد ونَ��س��ُل األن��اِم ش��رُّ يَ��لُ��ونُ��ه��م وال��ذي��ن األح��اِي��َن إنَّ

الخنساء. بني فيها يهجو
أشعُر يقولون كانوا قال: الذي وهو الناس، أنسب كان النرصي»، «إياس ومنهم

العبادي. زيد بن وعدي اإليادي، دواد أبو العرب
كنانة، من رجل وهو فصيًحا، خطيبًا ناسبًا مة عالَّ عقرب» أبي بن نَوفل «أبو وكان

ُعريج. بني أحد
ناسبًا، عامًلا يزيد وكان دأب»، بن بكر بن «يزيد اخ الشدَّ بني من ثم ِكنانة بني ومن

القائل: وهو شاعًرا، وراويًة

ُع��ث��م��اِن ف��ي ال��ل��ِه ِع��ل��ُم وك��ذاك ِع��ل��َم��ه َع��ل��يٍّ ف��ي يَ��ع��َل��ُم ال��ل��ُه

من وكان دأٍب»، «ابن ب العامة يف يُعرف الذي هو و«عيىس»، «يحيى» يزيُد وولَد
يُجيدها وكان وخطب، رسائل وصاحب راوية، شاعًرا وكان وبيانًا، حديثًا الناس أحسن

ا. جدٍّ
والخرب. بالنسب علٌم دأب آل ويف ناسبًا. عامًلا وكان دأب»، بن «ُحذيفُة دأب آل ومن
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خطيبًا — سفيان بن جندل بن عمرو بن ظالم واسمه — الدؤيل» األسود «أبو وكان
والظرف، الشعر، وقول اللسان، وجودة الرأي، وصواب العقل، شدة جمع قد وكان عامًلا،

املفاليج. ويف الُعرجان، ويف الشيعة، ويف األصناف، هذه يف يَُعد وهو
تعاىل. هللا شاء إن موضعه يف سيقع شاهٌد هذا من يشء كل وعىل

أسجح فاشِرته اشرتيته إن قالت: إلبيل. فحل رشاء أريد هند: البنته الُخس وقال
وهي تجرثم. أُطيع وإن غَشم، ُعيص إن أكوم، أعكى، أحزم، أرقب، العيننَي، غائر الخدَّين،
الِوساد. وقرب واد، السِّ طول قالت: بعبدك؟ زنَيِت أن عىل حَملِك ما لها: قيل ملا قالت التي
الرقبة. غليظ أرقب: فأسجح. ملكت يُقال: واسع، سهل أسجح: ار. الرسِّ السواد:
بشدة تصفه املؤخر، يف الورَكني َمغرز العكوة: أعكى، املحزم. موضع منتفخ أحزم:
من مأخوذ بقي، أي تجرثم: نفسها. غصبها الناقة عصته إن غشم: ُعيص إن الوركني.
عىل والقوة بالصرب تصفه ليُقويها، النخلة حول يُجمع والرتاب الطني وهي الجرثومة،

السنام. عظيم أكوم: الرضاب.
واد: السِّ يف الشاعر وقال

ِس��واُده��ا يَ��ُف��تْ��ه ل��م أخ��رى تُ��س��اِوُد ذَرًَّة أنَّ ل��و ال��ُح��ْك��ِل ق��وَل ويَ��ف��َه��ُم

لثغ. مع الُحبسة شديد كان إذا ُحكلة، فالٍن لساِن يف يقال:
فقال: يشء. عنك بَلغني له: فقال عيل، بن زيد امللك عبد بن هشام وعاتَب قالوا:
أحًدا يرفع لم هللا إن نعم، قال: أصدِّقك؟ يل حلفت وإذا قال: لك؟ أحلف املؤمنني، أمري يا

به. منه يرىض أال دون أحًدا يضع ولم به، يرىض أال فوق
وهو هللا ُعبيد ابنه عليه فدخل خطيبًا، العاييش التيمي ُظبْيان» بن «زياد كان
للحي يكن لم إذا قال: ولَِم؟ قال: ال. قال: زياًدا؟ األمري بك أويص أال قال: بنفسه، يكيد32

امليت. هو فالحيُّ امليت وصية إال
ِمسَمع» بن «مالك باب أتى الذي وهو الناس. وأخطب الناس، أفتك هللا» «ُعبيد وكان
عليه فأرشف الناس، قبل إليه يرسل فلم أمٌر نابه كان وقد داره، عليه ليحرق نار ومعه
وإنك قال: بك. مني أوثق به أنا سهًما ِكنانتي يف إن فوهللا مطر، أبا يا مهًال فقال: مالك

االحتضار. عند سياقه يف املشقة يُقايس بنفسه: يكيد 32
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مالك: قال لخرقتها. فيها قعدت ولو لُطْلتها، فيها قمت أن لو فوهللا ِكنانتك؟ يف لتُعدُّني
شطًطا. هللا سألت لقد قال: ِمثلك. العشرية يف هللا أكثر مهًال،

الزُّبري، بن ُمصَعب برأس أتاه أن بعد مروان» بن امللك «عبد عىل هللا» «ُعبيد ودخل
امللك: عبد له فقال رسيره، عىل معه يقعد أن فأراد وائل، بن بكر وجوه من ناس ومعه
بالليل، الليل من بأبي أشبه َألنا وهللا قال: أباك؟ تُشِبه ال أنك يزعمون الناس بال ما
ذاك؟ ومن قال: أباه. يُشِبه ال بمن أنبأتك شئت إن ولكن باملاء، واملاء بالغراب، والغراب
ومن قال: واألعمام. األخوال يُشِبه لم ومن األرحام، تُنِضجه ولم لتمام، يُوَلد لم من قال:
قال: ُسويد؟ يا أنت أَوكذلك امللك: عبد قال منجوف. بن ُسويد عمي ابن قال: ذاك؟
أنك ني يرسُّ ما وهللا ِزنادي، بك َوِريْت فقال: ُسويد عليه أقبل عنده من خرجا فلما نعم.
بِحلمك ني يرسُّ ما وهللا وأنا قال: النَّعم. ُحْمر يل وأن له قلت مما واحًدا حرًفا نقصته
فأعطاه أصبهان، عىل وعتاٌب ورقاء، بن عتَّاب هللا» «ُعبيد وأتى النَّعم. ُسود عني اليوم
ألقرب وإني ك، فأذُمَّ أسأَت وال فأحمَدك، أحسنَت ما وهللا فقال: درهم، ألف عرشين
ما ظبيان: بن زياد بن هللا لُعبيد ثور بن شقيق بن أشيم وقال الُقرباء. وأبعد البُعداء،
اسكت، قال: مروان؟ بن امللك عبد إىل الزبري بن مصعب رأس حَملت وقد لربِّك قائل أنت

الخوارج. تكلَّمت إذا صوحان بن صعصعة من أخطب القيامة يوم فأنت
املثل؟ به يُرضب زياد بن هللا ُعبيد رجل ببالغة ظنُّك فما

الخطب، يف صوحان بن صعصعة تقديم عىل الداللة خاصًة الحديث بهذا أردنا وإنما
له. عيل استنطاق داللة كل من وأوىل

لكل ثمٌن قل، وإْن والشكر قال: الذي وهو الناس، أخطب ُعروة» بن «عثمان وكان
جل. وإْن نوال

خطيبًا. يكن ولم الناس، أبني من الزبري» بن هللا عبد بن «ثابت وكان
من وَمنطقه، ونُسكه ُزهده مع مازن، بن ِرزام بني أحد ُزهري» بن «َقسامة وكان
روِّحوا قال: الذي وهو ومنطقه، زهده يف قيس عبد بن بعامر يعدل وكان الناس، أبني
صمتكم، من أكثر كالمكم إن الناس، معرش يا قال: الذي وهو الذِّكر. تَِع القلوب هذه
يف عمر رسول كان الذي وهو بالفكر. الصواب وعىل بالصمت، الكالم عىل فاستعينوا

بَكرة. أبي وشهادة امُلغرية شأن عن البحث
كثري الرأي وجيِّد جامًعا، وفصيًحا شاعًرا، خطيبًا معاوية» بن يزيد بن «خالد وكان

والكيمياء. والطب النجوم ُكتُب ترجم من أول وكان األدب،
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ذلك: يف الشاعر وقال الشفة. ذو وهو املخزومي»، سَلمة بن «خالد قريش خطباء ومن

��ف��ْة ال��شَّ ذو وال ال��َح��ي��ُق��ط��اُن وال َدغ��َف��ٌل ق��ائ��لُ��ه��م ك��ان ف��م��ا

النبي عند الخطيب كان وهو ُزرارة»، بن حاجب بن «ُعطارد العرب خطباء ومن
غالب: بن الفرزدق فيه وقال ملسو هيلع هللا ىلص،

ال��َم��ج��ام��ُع ع��ل��ي��ه ��ت ال��ت��فَّ إذا أَغ��رُّ وح��ام��ٌل يُ��ع��اُب ال خ��ط��ي��ٌب وم��نَّ��ا

ناسبًا راوية ذلك مع وكان مسعود»، بن عتبة بن هللا عبد بن «عون الخطباء ومن
قال: الشيعة قول إىل املرجئة قول عن رجع وملا شاعًرا.

ال��ُم��رِج��ئ��ون��ا يَ��ق��وُل م��ا نُ��ف��اِرُق ش��كٍّ غ��يْ��َر نُ��ف��اِرُق م��ا ُل وأوَّ
ب��ج��ائ��ِري��ن��ا ال��م��ؤِم��ن��وَن ول��ي��س َج��وٍر آِل م��ن م��ؤِم��ٌن وق��ال��وا
ال��م��ؤِم��ِن��ي��ن��ا ِدم��اءُ َح��ُرم��ْت وق��د َح��الٌل َدُم��ه م��ؤم��ٌن وق��ال��وا

ويقوِّمه، يؤدِّبه ابنَه ألزمه األشعث ابن فلِّ يف مروان بن محمد إىل هرب حني وكان
أتيتُه وإن َعتَب، عنه ِغبُت إن رجًال ألزمتَني قال: أخيك؟ ابن ترى كيف يوًما: له فقال
وله قالوا: منه. منزلة ذا وكان العزيز، عبد بن عمر لزم ثم َغِضب. عاتبتُه وإن ُحِجب،

جرير: يقول

زم��ن��ي م��ض��ى ق��د إن��ي زم��ان��ك ه��ذا ِع��م��ام��تَ��ه ال��ُم��رِخ��ي ال��رَّج��ُل أيُّ��ه��ا ي��ا
َق��َرِن ف��ي ك��ال��م��ش��دوِد ال��ب��اِب ل��دى أنِّ��ي الِق��يَ��ه ك��ن��َت إْن خ��ل��ي��ف��تَ��ن��ا أب��ِل��ْغ
ت��َرن��ي ل��م ال��ن��اِس أم��وَر ولِ��ي��َت وُم��ذ م��ًع��ا ال��خ��اف��َق��ي��ِن ُوف��وُد رآَك وق��د

وأحسنهم الناس أبنَيِ من — نوفل أبا ويُكنى — سربة» أبي بن «الجارود وكان
الحجاج استنطقه وملا الشيعة. رجال من وكان مفلًِّقا، شاعًرا مة عالَّ راويًة وكان حديثًا،
غلبت إال أذنه من قط واٍل أمكنني ما يقول: وكان هذا. ِمثل بالعراق أن ظننت ما قال:
أنه بلغه فلما ُمتحامًال، عليه وكان بردة. أبي بن بالل يعني اليهودي. هذا خال ما عليه،

يقول: أنشأ ُخصيَيه، يف الوتر وُجعل ساقه، ت ُدقَّ حتى دهق

ال��يُ��ْس��رى ال��بَ��ي��ض��ِة ف��ي األوت��اِر ُق��وى وأنَّ ��ت��ا ُدقَّ س��اَق��ي��ه أنَّ َع��يْ��ن��ي ق��رَّ ل��ق��د
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ل��ل��ُع��ْس��رى ال��م��ق��دَُّس ال��ل��ُه ��َرَك ف��ي��سَّ وال��َخ��ن��ا ال��خ��ي��ان��َة وراج��ع��َت بَ��ِخ��ل��َت
تُ��بْ��رى ك��م��ا يُ��بْ��رى ��اُر ال��ن��جَّ يُ��ع��اِل��ُج��ه َج��وَف��ه ��وُس ال��سُّ خ��رََّب ُس��وءٍ ِج��ذُع ف��م��ا

يكون. منها الولد إن تقول: العامة ألن اليرسى الخصية ذكر وإنما
خطبَنا قالوا: عبَّاس». بن هللا «عبد يُجاَرون وال يُضاَهون ال الذين الخطباء ومن
ألسلمتا. والديلم ك الرتُّ شهدتْها لو خطبًة — ُمحاَرص عنه تعاىل ريضهللا وعثمان — بمكة

فقال: ثابت بن ان حسَّ وذكره

َف��ْص��ال ب��يْ��نَ��ه��ا ت��رى ال ب��ُم��ل��ت��َق��ط��اٍت ل��ق��ائ��ٍل َم��ق��اًال يَ��ت��ُرْك ل��م ق��اَل إذا
َه��ْزال وال ا ِج��دٍّ ال��ق��وِل ف��ي إرب��ٍة ل��ذي يَ��دَْع ول��م ال��نُّ��ف��وِس ف��ي م��ا وش��ف��ى ك��ف��ى
َوْغ��ال وال َدِن��يٍّ��ا ال ذُراه��ا ف��ِن��ل��َت ��ٍة َم��ش��قَّ ب��غ��ي��ِر ال��َع��ل��ي��ا إل��ى س��َم��وَت

فقرأ امِلنرب َصِعد بالبرصة ُعِرف من أول عبَّاس بن هللا عبد كان الحسن: وقال
ى يُسمَّ وكان َغربًا، يسيل ا ِمثجٍّ وهللا وكان حرًفا، حرًفا هما ففرسَّ عمران وآل البقرة
وقال التأويل.» وعلِّمه الدين، يف ْهه فقِّ «اللهم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال قريش». و«حرب «البحر»

فقال: يتكلم إليه ونظر غوَّاُص. ُغْص عمر:

أخ��َزِم م��ن أع��ِرُف��ه��ا ِش��ن��ِش��ن��ٌة

يُقال ابن له وكان جده، جد أو طيئ حاتم أبي جد وهو الطائي، أخزم ألبي الشعر
فقال: فأدَموه، أخزم أبي جدهم عىل يوًما فوثبوا بنني، وترك فمات أخزم له

أخ��َزِم م��ن أع��ِرُف��ه��ا ِش��ن��ِش��ن��ٌة ِم ب��ال��دَّ ��ل��ون��ي زمَّ بَ��ن��يَّ إنَّ

ذكر فهكذا ا. عاقٍّ به كان وأحسبه وُخلُقه. طبيعته يف أباهم أشبهوا إنهم أي
أعرف إني عنه: تعاىل ريضهللا عمر فأراد والسجيَّة. الطبيعة مثل والشنشنة الكلبي. ابن

العبَّاس. رأي ِمثُل لقريش يكن لم إنه ويُقال: وعقله. رأيه يف أبيك يف مشابهًة فيك
أنطق وكان سليمان، أبا يُكنى وكان عيل»، بن «داود أيًضا هاشم بني خطباء ومن
وله قط. خطبة تحبري يف يتقدم لم إنه ويُقال: للقول. واقتضابًا ارتجاًال وأجودهم الناس
ما وهللا أَما شكًرا، شكًرا مكة: أهل عىل خطبته ذلك فمن محفوظ؛ معروف كثري كالٌم
أُرخَي أن به نظفر لم أن هللا عدوُّ أَظنَّ قًرصا. فيكم لنَبنَي وال نهًرا، فيكم لنحتفر خَرجنا
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من الشمس وطلعت ِنصابه، يف األمر عاد فاآلن ِخطامه؟ فضل يف عثر حتى زمامه، يف له
أهل يف مستَقرِّه، إىل األمر ورجع النََّزعة، إىل النَّبْل وعاد باريها، القوَس وأخذ مطلعها،

والرحمة. الرأفة بيت أهل نبيكم؛ بيت
محمد: أو إبراهيم البنه القائل وهو الحسن»، بن هللا «عبد هاشم بني خطباء ومن
بُني، أْي االستماع. ُحسن يف هللا حق إيلَّ فأدِّ تأديبك، يف هللا حق إليك مؤدٍّ إني بُني، أْي
نفسك تدعوك التي امَلواطن يف الفكر بطول الكالم عىل واستِعن البذا، وارفض األذى، ُكفَّ
واحذر الصواب، فيها ينفع وال الخطأ فيها يَرضُّ ساعاٍت للقول فإن القول؛ إىل فيها
أن يوشك ا؛ غاشٍّ كان إذا العاقل مشورة تحذر كما ناصًحا، كان وإن الجاهل مشورة

الجاهل. وغرارة العاقل، مكر إليك فيسبق بمشورتهما، يورِّطاك
عليه فدخل هارون»، بن «سهل استثقل قد املأمون كان خليل: بن الحسن قال
فلما مذهب، كل فيه فذهب بكالم املأمون فتكلَّم منازلهم، عىل عنده والناس يوًما سهل
وال تسمعون لكم ما فقال: الجمع ذلك عىل هارون بن سهل أقبل كالمه من املأمون فرغ
إنه وهللا تُبرصون؟ وال وتنظرون تعجبون، وال وتفهمون تفهمون، وال وتُشاهدون تعون،
عربكم الطويل. الدهر يف وقالوا مروان بنو فعل ما ِمثل القصري اليوم يف ويقول ليفعل
فرجع قال: بالداء؟ يشعر ال من الدواءَ يعرف كيف ولكن كعبيدهم، وعجمكم كعجمهم،

األول. الرأي إىل ذلك بعد املأمون له
وايل جعفر» بن «سليماُن سليمان بن جعفر ولد من ثم هاشم بني خطباء ومن
منذ أمري عليهم يَِرد لم إنه يقولون: مكة أهل من مشايخنا سمعت املكي: قال مكة.

قائًما. منه وأخَطُب قاعًدا، منه أبنَيُ وسليمان إال الكالم عقلوا
شبيه لسانه يف وكان يشء، يُردَّه فلم اسحنفر خطب إذا جعفر» بن «داود وكان

بالرُّتَّة.
الخطب. يف داود مقامات له تكن ولم والبيان، الكالم يف داود فوق «أيوب» وكان
ابِغني أوس: بن ار للنخَّ قال معاوية أن بَلغني جعفر: بن لداود إسحاق بن عيىس قال
إليك، ومنه إليه، منك أسرتيح نعم، قال: ثًا؟ محدِّ تريد املؤمنني أمري يا ومعي قال: ثًا. محدِّ
كالمك. من يل أوفق الحاالت من حال يف صمتك يكون وال حديثك، غري إىل أسرتيح ال وأنا

بيانًا. وأحسنهم لسانًا الناس أدقِّ من جعفر» بن «إسماعيل وكان
من أحد وكان عيل، بن الحسني بن حسن» بن «جعفر هاشم بني خطباء ومن

فقط. مجاوباتهما ليسمعوا يجتمعون الناس فكان الوصية، يف زيًدا يُنازع
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ويف الرأي، أصالة يف نُظراء لهم يكن لم واحد عٍرص يف العبَّاس ولد من وجماعة
والَغور العجيب، البيان مع الدعوة، وبرجال والدولة، بقريش العلم ويف والجاللة، الكمال
األخبار، أصحاب وفوق الخطباء، فوق وكانوا الرفيعة، واألقدار الرشيفة، والنفوس البعيد،

ذلك. ببعض بعضهم الواصف يصف أن إال األسماء هذه عن يَجلُّون وكانوا
وعيىس جعفر أبي بن وسليمان — الرشيد سأله صالح»، بن امللك «عبد منهم
وَمنابت ِريح، َمسايف قال: وكذا؟ كذا أرض رأيت كيف له: فقال — شاهدان جعفر بن
ما جميع عىل أتى حتى ُعْفر. وِبراٌث ُحْمر، ِهضاٌب قال: وكذا؟ كذا فأرض قال: ِشيح.

الكالم. من بالدُّون ألنفسنا نرىض أن لنا ينبغي ما وهللا لسليمان: عيىس فقال أراد،
السهلة، اللينة األماكن والرباث: هضاب. وجمعها األرض، عىل ينبسط الجبل الهضبة:
حمرته ألن األحمر؛ األعفر: والظبي الرتاب، كحمرة حمرتها أي عفر؛ وقوله: بَْرث. واحدها

بالرتاب. ألحقه أي عفره؛ حتى رضبه قيل: ومنه الرتاب؛ والَعْفر: والَعَفر كذلك،
عيىس»، بن و«إسحاق محمد»، بن و«العبَّاس صالح»، بن هللا «عبد هؤالء ومن
وبرجال وبالدولة بقريش أعلم كانوا هؤالء جعفر»، بن و«أيوب سليمان»، بن و«إسحاق
بيشء هؤالء عن يحدِّثني السندي بن إبراهيم وكان األخبار، برواية املعروفني من الدعوة
من ليس أنه علمت سمعته وإذا الكلبي، وابن عدي بن الهيثم ُكتُب يف ما خالف هو

ر. املزوَّ املؤلَّف
األمم. من ة بأمَّ يُعَدالن عيل» بن و«داود عيل» بن هللا «عبد وكان

ندي». «السِّ ابنا و«نرص» «إبراهيم» مواليهم ومن
والهيثم. الكلبي ابن حديث يعدو ال وكان وأحاديث، أخبار صاحب فكان «نرص» فأما
فقيًها، وكان ناسبًا، وكان خطيبًا، وكان له، نظري ال رجًال كان فإنه «إبراهيم» وأما
رشيف األلفاظ فخم وكان شاعًرا، للشعر، راويًة للحديث، وحافًظا َعروضيٍّا، نحويٍّا وكان
الخراج يف ويعمل رؤبة، بكالم يتكلم وكان العمل، كاتب القلم كاتب وكان املعاني،
بالدولة وعامًلا امُلتكلمني، رؤساء من وكان طبيبًا، ُمنجًما وكان األعور، فروح زاذان بعمل

السهر. عىل وأصربهم نوًما وأقلَّهم سمع، ملا الناس أحفظ وكان الدعوة، وبرجال
بعض يف جرير عىل قىض وكان راوية، خطيبًا وكان «َجحَدب»، تميم خطباء ومن

جرير: فقال مذاهبه،

َج��ح��َدِب َم��ف��ارِق ع��ن تَ��ف��لَّ��َق بَ��ْظ��ًرا غ��ي��ُره يُ��ق��بِّ��ُح وال اإلل��ُه َق��بَ��َح
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أنت ما وهللا فقال: الناسب، الخطيب املخزومي سلمة بن خالد لقيَه كان الذي وهو
هؤالء. بعد خريٌ تميم يف وما األسدين، عمرو وال األكثرين، سعد وال األكرمني، حنظلة من
شورها من وال ثبوتها، من وال بيتها من أنت وما قريش، ملن إنك وهللا جحدب: له فقال

وِسقايتها. ِسدانتها أهل من وال وخالفتها،
تْك وأمَّ هاشم، هَشمتْك له: قال فإنه للَعبْدري؛ صفوان بن خالد قال بما شبيه وهو
أقبلْت، إذا األبواب لها تفتح عارها، ومنتهى دارها، عبد من وأنت مخزوم، وخَزمتْك أميَّة،

أدبرْت. إذا وتُغِلقها
فقيًها وكان امُلنِذر، بن ُهبرية بن ُطفيل بن ُشربُمة» بن هللا «عبُد امُلنذر ولد ومن
وكان مفوًَّها، الجواب حارض وكان ناسبًا، خطيبًا وكان شاعًرا، راويًة وكان قاضيًا، عامًلا
يحيى وقال شربمة. أبا يُكنى وكان الشعبي، بعامر يُشبَّه فيه الخصال هذه الجتماع

نوفل: بن

ال��م��ق��دَّم��ْة وال��ُج��رث��وم��ُة وال��ع��زُّ ال��َم��ك��ُرم��ْة أي��َن ال��ن��اَس س��أل��ُت ��ا ل��مَّ
ُش��ب��ُرم��ْة اب��ِن ع��ل��ى ال��ن��اُس تَ��ت��ابَ��َع ال��ُم��ح��َك��م��ْة األم��وِر ف��اروُق وأي��ن

ليىل: أبي ابن يف يقول الذي شربمة وابن

نَ��ْف��ِس��ك��ا ف��ي ال��ُح��ك��َم تُ��ِص��ِب ول��م ال��ق��ض��اءِ ل��ف��ص��ِل ��ى تُ��رجَّ وك��ي��ف
أص��ِل��ك��ا م��ن َدع��واك وه��ي��ه��اَت ال��ُج��الِح الب��ِن أنَّ��ك ف��تَ��زُع��ُم

ثم نعم، شربمة: ابن فقال العلم. خرج عنِدنا من املدينة: فقهاء من رجل وقال
فقال وكذا. كذا مكان أُولِيه رجٍل عىل ُدلُّوني موىس: بن عيىس وقال إليكم. يرجع لم
لم تركتموه وإن أجابكم، دعوتموه إن رجل يف لك هل األمري، هللا أصلح شربمة: ابن

هربًا؟ بامُلمِعن وال طلبًا، بامُللحِّ ليس يأتكم،
فلة، السِّ من ساقط هو فإذا ونظروا وَقدًما. وبيتًا رشًفا له إن فقال: رجل، عن وسئل
أن من بد وال عليها، يميش التي وقدمه أذناه، رشفه كذبت، ما فقال: ذلك، يف له فقيل

إليه. يأوي بيٌت له يكون
تزويج أراد من بعض سأله حني القائل كقول هو إنما كذبت، بل إسحاق: أبو قال
فلما السنانري، يبيع وجدوه أمره يف نظروا فلما الدواب. يبيع هو فقال: رجل، عن حرمة
كذب. لقد لَعْمري بل إسحاق: أبو قال دابة. نَّور السِّ ألن كذبت؛ ما قال: ذلك عن سئل
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الطعنة. نافذ املجلس، رزين فقال: امرأة تزويج يف رجل عن سئل حني القائل ِمثل وهذا
إنه كذبت؛ ما فقال: ذلك، عن فسئل خيَّاًطا، فوجوده فنظروا فارًسا، سيًدا فحسبوه
قد ألنه كذب؛ لقد لَعْمري بل إسحاق: أبو فقال باإلبرة. الطعن جيِّد الجلوس، لطويل
يملك هو فقال: عظيًما، ماًال يُسلفه أن يريد رجل عن رجل سأله لو وكذلك منه. غرَّهم
الحيلة، ضعيف ُمعدًما وجده الرجل بايَعه فلما ألف. ومائة ألف بمائة يبيعه كان ماًال
جميع عد حتى وشفتَيه. وأنفه وأذنَيه عينَيه يملك ألنه كذبك؛ ما قال: ذلك يف له قيل فلما

وجوارحه. أعضائه
يف يَحُسن وال دين، يف يحلُّ ال مما وذلك غرَّه، فقد القول هذا للُمستشري قال ومن
أال الخرب هذا منازل وأدنى صدًقا. تكون ال واملعصية هلل، معصية القول وهذا الحرية،

يطول. كالًما فيها فإن بالكذب له التسمية فأما صدًقا، ى يُسمَّ
صفوان بن «خالد الخواص يف واملقدَّمني العوام يف املشهورين الخطباء ومن
وأهل اره ُسمَّ من وكان املؤمنني، أمري العبَّاس أبي عند كان أنه جميًعا زعموا األهتمي»،
العباس: أبو فقال القول، يف وأكثروا كعب بن بَْلحارث من ناس عليه ففخر عنده، املنزلة
املؤمنني أمري أعمام فأنتم قال: وعصبته. املؤمنني أمري أخوال فقال: خالد؟ يا تتكلم ال ِلَم
وسائِس ِجلد، ودابِغ بُرد، ناسِج بني كانوا لقوٍم أقول أن عىس وما خالد: قال وعصبته.

امرأة؟ ومَلكتهم فأرة، وغرَّقتهم ُهدهد، عليهم دل َعرد؛ وراكِب قرد،
ولنئ امُلجيد؛ واملؤلِّف الحافظ، للراوية إنه الكالم هذا وتدبَّر فكَّر قد خالد كان فلنئ
فإنك الكالم هذا ْل فتأمَّ الدنيا. يف نظري له فما وبسط حرك حني حرضه شيئًا هذا كان
حوًال وائل سحبان بلسان اليماني خطب ولو جليًال. القدر وعظيم مقبوًال، مليًحا ستجده

قائمة. له قامت ما الفقرة بهذه ُصكَّ ثم َكريتًا،33
مكي قال منطقه. من سلف يشء لكل وأحفظهم كالمه، ألول الناس أذكر وكان

له: صفته يف سوادة بن

أوَّال َل أوَّ اه س��دَّ ِل��م��ا ذَك��وٌر ��ٌن ُم��ل��قَّ ال��ك��الِم ب��ت��ن��زي��ِل ع��ل��ي��ٌم
وَدغ��َف��ال ال��خ��ط��ي��َب س��ح��ب��اَن ك��ان وإْن َم��ح��ِف��ٍل ك��لِّ ف��ي ال��ق��وِم ق��ري��َع يَ��بُ��ذُّ
أج��َدال ع��ايَ��نَّ ال��ِك��ْرواُن ك��أنَّ��ه��م ارت��ج��اِل��ه ي��وَم ال��ن��اِس ُخ��ط��ب��اءَ ت��رى

كامًال. عاًما أي كريتًا: حوًال 33
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الصقر. واألجدل: الُحبارى. ذكر وهو َكَروان، جمع الِكروان:
فذُِكر والصناعة، واملجاورة القرابة عىل الجتماعهما شيبة» بن «شبيب يُقارض وكان

العالنية. يف عدو وال الرس، يف صديق له ليس فقال: مرًة عنده شبيب
الصناعة. هذه يف الراسخون إال قدَره يعرف ليس كالم وهذا

صفوان. أبا يا لجميل إنك امرأة: له فقالت بالطويل، يكن ولم جميًال خالد وكان
عمود ما له: فقيل بُرنُسه. وال رداؤه وال الجمال عمود يفَّ وما هذا تقولني وكيف قال:
سواد وبرنسه بأبيض؛ ولست البياض، ورداؤه بطويل؛ ولست الطول، قال: الجمال؟

لعان. الصُّ يف يَُعد وخالد ظريف. ملليٌح إنك قويل: ولكن أشمط. وأنا الشعر،
الورَّاقني. أيدي يف يدور كتاٌب خالد ولكالم

ناسبًا. عامًلا الضبِّي، عمرو بن ِرضار بن الحارث» عبد بن «األزهر وكان
حتى عمره وطال اإلسالم أدرك وقد ِرضار»، بن «حنظلة ضبَّة بني خطباء ومن
بالليل، وآرق الحديث، وأنىس القديم، أذكر قال: منك؟ بقي ما له: وقيل الجمل. يوم أدرك

القوم. وسط وأنام
يف ًما مقدَّ وكان َخَرشة، بن َغيالن» بن «مثجور وعلمائهم ضبة بني خطباء ومن
أن ترى فما والفضة، الذهب عيلَّ عرضوا قد إنهم اج: الحجَّ إىل كتب الذي وهو املنطق،

بعد. قتله ثم هاربًا عنه فذهب الذهب. تأخذ أن أرى قال: آخذ؟
فقال: امِلنَقري َحزن بن الُقالح وذكره

َم��ص��َف��ِق ك��لَّ ��ق��تَ��ه ص��فَّ إْن ��دِق ال��صِّ ف��ت��ى وِم��ث��لُ��ه ق��ل��ي��ٌل َم��ث��ج��وٍر ِم��ث��اُل
وَم��ش��ِرِق غ��رٍب ب��ي��ن خ��اٍل ب��ابْ��ِن وال ع��ري��ض��ٍة ب��ُدن��ي��ا أش��ري��ه ك��ن��ُت وم��ا
ب��ال��ُم��خ��نَّ��ِق أْك��ف��ائ��ه م��ن وي��أخ��ذُ م��ق��الُ��ه ال��ق��ائ��ل��ي��َن بَ��ذَّ ق��ال إذا

كثري وكالٌم مشهورة، طويلة خطبٌة له الُفجاءة»، بن «َقَطري الخوارج خطباء ومن
وهو الحرب، يف وكنية محمد؛ أبو وهو لم، السِّ يف كنية ُكنْيتان؛ له وكانت محفوظ،

نعامة. أبو
الحرب يف يُكنى كان لم، السِّ يف كنيته غري الحرب يف الطفيل» بن «عامر كنية وكانت

عيل. بأبي السلم ويف عقيل، بأبي
الزبري. بأبي الحرب ويف خالد، بأبي السلم يف يُكنى َمزيَد» بن «يزيد وكان
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األنصاري: الوليد بن مسلم وقال

��اك��ا ال��ض��حَّ ل��س��ي��ِف��ه ال��ول��ي��ُد بَ��َش��َر وخ��ي��لُ��ه ال��زُّب��ي��ِر أب��ي س��ي��وُف ل��وال

يقول: وفيه

أع��وام��ا ال��غ��اوي��َن م��ع ال��ول��ي��ُد ع��اَش َس��ب��ٌب ل��ه وِم��ق��داٌر ي��زي��ُد ل��وال
وال��ه��ام��ا األرواَح ف��يَ��خ��ت��رُق ي��م��ض��ي م��ط��ٍر ب��ن��ي م��ن س��ي��ًف��ا ال��خ��ل��ي��ف��ُة َس��لَّ
ُح��كَّ��ام��ا ال��ع��بَّ��اس ب��ن��و وك��ان ع��زٍّا ل��ه��ا أن��ت ك��ن��َت ُع��دَّت ال��خ��الف��ُة إذا

الوليد؟ قتل ذكر قد تراه أال
بمرص. أيامه بعض يف الحرب يف بها اكتنى يزيد» بن «خالد كان وقد

شاء إن عليكم وارد وهو واألسماء، الُكنى أبواب يف غريه مع مستقًىص الباب وهذا
تعاىل. هللا

صديقة، بن الرحمن عبد بن القاسم وهو ُصَديقة»، «ابن الخوارج خطباء ومن
والهزل. الظَّرف ببعض ويشوبه ناسبًا، خطيبًا ُصفريٍّا، وكان

راويًة وكان الغريب، صاحب بُعي» الضَّ َغْرزة بن «ُشبَيل الخوارج علماء ومن
ُصفريٍّا. خارجيٍّا انتقل ثم رافضيٍّا، سنًة سبعني وكان ناسبًا، وشاعًرا خطيبًا،

الذي وهو سعيد، أبا ويُكنى الشيباني»، قيس بن اك «الضحَّ الخوارج علماء ومن
وسليمان العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد وبايَعه ألًفا، خمسني يف وسار العراق، ملك

خلفه. وصلَّيا امللك عبد بن هشام بن
شاعرهم: وقال

وائ��ِل؟ ب��ِن بَ��ك��ِر َخ��ْل��َف ق��ري��ٌش وص��لَّ��ت ِدي��نَ��ه أظ��َه��َر ال��ل��َه أنَّ ت��َر أل��ْم

وعلم وأسمار أخبار صاحب وكان الرشيد، يُسامر الليثي» عطاء «ابن وكان
وأحالهم. الناس أظرف وكان باألنساب،

بالعربية وعامًلا ناسبًا، راويًة ُكريز، بن عامر» بن هللا عبد بن العزيز «عبد وكان
فصيًحا.

َمسلمة وكان وأفصحهم، الناس أبنَيِ من عامر» بن هللا عبد بن األعىل «عبد وكان
هللا. عبد بن األعىل عبد كالم ألسمع أذني عن الِعمامة َكور ي ألنحِّ إني يقول: امللك عبد بن
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سربة: أبي بن الجارود نوفل ألبي — بُردة أبي بن بالل وأظنُّه — األمراء بعض وقال
وأحسن استماع، بأحسن يُشاهدنا قال: عنده؟ كنتم إذا األعىل عبد عند تصنعون ماذا
كذا، لون عندي فيقول: عندك؟ ما فيقول: عينَيه بني فيمثل الطبَّاخ يأتي ثم حديث،
كل ليُقِرص قال: ذلك؟ عن يسأل ولَم قال: كذا. الُحلو ومن كذا، ودجاجة كذا، وجدي
ويقرصِّ ونتَّسع، فيتضايق بالخوان يأتون ثم يشتهي. ما يأتيَه حتى يشتهي ال عما رجل

املقرور. الجائع أكل يأكل أقبل ثم الظليم، تخوية خوى شبعنا فإذا ونجتهد،
وهو العسل. الخل يُفِسد كما العمل، يُفسد الُخلُق سوء قال: الذي هو والجارود
بني ويجمع الخرب، ويجلب البرص، ويجلو الفكر، يطرد فإنه باملربد؛ عليكم قال: الذي

وُمَرض. ربيعة
املقام لهذا ان يُعدَّ كانا وعمر بكر أبا إن فقال: عليه، فأُرتَج امِلنرب عثمان وَصِعد
وجهها، عىل الُخطب وستأتيكم خطيب، إماٍم إىل منكم أحَوُج عادل إماٍم إىل وأنتم مقاًال،

تعاىل. هللا شاء إن وتعلمون
هشام: فقال فتكلَّم، امللك عبد بن هشام إىل ُهبرية» بن عمر بن «يزيد وشَخص
جبينُه يَرَشح تراه أَما هناك، ليس الكلبي»: «األبرش فقال هذا. ِمثل خلَّف من مات ما

املوضع. هذا يف لجلوسك ولكن رشح، لذلك ما يزيد: قال صدره؟ لِضيق
إليه أفضت فلما امللك، عبد بن لهشام ُمصاحبًا وكان ابة، نسَّ بة ثالَّ األبرش وكان
له فقال يسجد، لم شاهد واألبرش جلسائه، من عنده كان من وسجد سجد الخالفة
فوقي وغًدا ماشيًا معي اليوم وأنت أسجد ولَِم قال: أبرش؟ يا تسجد أن منعك ما هشام:
السجود. طاب فاآلن قال: نعم. قال: فاعًال؟ أتُراك قال: معي؟ بك ِطرت فإن قال: طائًرا؟
ال هللا عهد إن األمري، أيها فقال: — أمري يومئٍذ وهو — املنصور عىل عمر بن يزيد ودخل
مرارتها. وجنِّبوهم حالوتها، الناس فأذيقوا ِبكر؛ إمارتكم وإن يَُحل، ال وعقده يُنَكث،

املؤمنني، أمري يا فقال: املخلوع عىل النحوي ُقطُرب دخل هارون: بن سهل قال
فقلت الربيع. بن الفضل فاغتاظ سهل: قال يتبسم. وهو جائزتك. من أرفع ِعَدتك كانت
أصابعه، يفتل تراه أَما والقوة، الَجَلد من هذا وليس والضعف، الحَرص من هذا إن له:

جبينه؟ ويرشح
ثم قال: أنا. قال: الناس؟ أخَطُب من املخزومي: سلمة بن لخالد امللك عبد وقال
يعني ثقيف. أَُخيفش قال: من؟ ثم قال: ِزنباع. بن َروح يعني ُجذام. سيِّد قال: من؟
نعم، قال: أربعة. رابع جعلتني ويحك، قال: املؤمنني. أمري قال: من؟ ثم قال: اج. الحجَّ

سمعت. ما هو
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قعدهم، ورؤساء وشعرائهم الُفتيا، يف ورؤسائهم وعلمائهم الخوارج خطباء ومن
ِحطَّان». بن «ِعمراُن

يف وعداده الهاليل»، ُخدرة بن «حبيب وخطبائهم وشعرائهم علمائهم ومن
شيبان. بني

تيم موىل املثنَّى، بن َمعمر النحوي ُعبيدة» «أبو الخوارج رأَي يرى كان وممن
منه. العلم بجميع أعلَم جماعي وال خارجي األرض يف يكن ولم ُمرة، بن

البحرتي. ثم الطائي عدي» بن «الهيثم الخوارج رأَي يرى كان وممن
أحمد صاحب بكَّار، أبو الحنفي، رباب» بن «ُشعيب الخوارج رأى يرى كان وممن

كَسكي. السَّ حسان بن ومحمد خالد أبي بن
وكان ُعبيدة، أبو وُكنيته ُكرزين»، بن «مسلم وُرواتهم علمائهم من الخوارج ومن

إباضيٍّا.
والجماعة الخوارج ألصحاب األخبار يف مقنًعا كان وممن فرية، الصُّ علمائهم ومن

ثعلبة. بني من وأظنه «ُمليل»، جميًعا،
مالك». بن «طوق أخوال من الرحمن»، عبد بن «أصفر الصنعة هذه أهل ومن

َقَطري. أيام األزارقة عسكر قايض «امُلقعِطل»، وعلمائهم وفقهائهم خطبائهم ومن
يف وكان اليَشكري». هالل بن «عبيدة وخطبائهم ورؤسائهم شعرائهم ومن
األخطل: قال ولذلك فاشيًا؛ ذاك فيهم وكان العرب، خطباء شيبان بني ومن مني السَّ بني

يَ��ت��ك��لَّ��ُم ال ال��َج��دَّي��ِن ذي اب��ُن أي��ن خ��ط��ي��بُ��ه��ا ي��ق��وُم ال ��م��ي��ُن ال��سَّ ف��أي��َن

أخطب من الشيباني» رؤبة بن هللا عبد بن «يزيد كان حفص: بن ُسحيم وقال
بعطاءين. للناس فأمر الوليد»، بن «يزيد عند الناس

قائم وهو فتكلَّم األمراء بعض عىل دخل الَعنربي»، َطوق بن «َمعبد الخطباء ومن
قال: قاعًدا! وأمَوَقك قائًما أظَرَفك ما له: فقال كالمه. يف تلهيع جلس فلما قال: فأحسن،

منها! خرجت ما أحسن ما قال: هزلت. قعدت وإذا جَددت، قمت إذا إني
رَقبة». بن و«َكِرب َمصقلة» بن رَقبة بن «َمصقلة القيس عبد خطباء ومن

تكلَّموا ومتى رقبة، آلل خطبة وهي «العجوز»، العرب خطب من ذكروا قد والعرب
كان ألنه خارجة» بن «قيس خطبة وهي «والعذراء»، بعضها؛ من أو منها لهم بد فال
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وذلك حسنها؛ من لها ذلك وقيل وائل»، «سحبان خطبة وهي وهاء»، «والشَّ ُعذْرها؛ أبا
خطيب. يخطب ولم شاعر يُنشد فلم معاوية عند بها خطب أنه

فحَمله حديثه ُحسُن النُّعماَن فبَلغ كلها، َمذِحج خطيب الطائي» ار عمَّ «أبو وكان
شديد وكان الشعر، أحمر الجلد، أحمر العيننَي، أحمر النُّعمان وكان منادمته. عىل

فقال: رثاه قتله فلما منادمته، عن الطائي قردودة أبو فنهاه للنُّدماء، قتَّاًال الَعربدة

��َع��رْة وال��شَّ ال��ع��ي��نَ��ي��ِن أح��َم��َر ت��أَم��نَ��ْن ال ل��ه وق��ل��ُت ��اٍر ع��مَّ اب��َن ن��َه��ي��ُت إنِّ��ي
َش��َررْة ِن��ي��راِن��ه��م م��ن ِب��ن��اِرَك تَ��ِط��ْر ِب��س��اح��ِت��ه��م تَ��ن��ِزْل م��ت��ى ال��ُم��ل��وَك إنَّ
ال��َح��بَ��رْة ال��يُ��ْم��ن��ِة َوش��ِي ِم��ث��َل وَم��ن��ط��ًق��ا ه��َدم��وا ق��د ال��َح��وِض ك��إزاءِ َج��ف��ن��ًة ي��ا

كقوله: هو األصمعي: وقال

ال��َم��راِح��ِل ال��يُ��ْم��ن��ِة ك��َوش��ِي ل��ذَّ ب��ال��ع��واس��ِل ُخ��رَِّق وم��ن��ط��ٌق

َلمانٌع إنه فقال: بدر، بن الزبرقان عن األهتم بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وسأل
ولكنه قال، مما أكثر مني ليعلم إنه هللا، رسول يا الزبرقان: قال أذينه. يف ُمطاع لحوزته،
ضيِّق املروءة، َزِمر وهللا هو عمرو: فقال بي. فقرصَّ رشيف يف هللا رسول يا حسدني
أحسن فقلت رضيُت هللا، رسول يا فقال: عينَيه، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي فنظر الخال. لئيم العطن،
اآلخرة. يف صدقت ولقد األوىل، يف كذبت وما علمت، ما أقبح فقلت وغضبُت علمت، ما

لسحًرا.» البيان من «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال
— ة مشقَّ قضائها يف حاجته وكانت — العزيز عبد بن عمر عند حاجة يف رجل وتكلَّم

الحالل. حُر للسِّ هذا إن وهللا عمر: فقال لها، وتأتَّى موجز رقيق بكالٍم الرجل فتكلَّم
وكان سربة»، أبي بن محمد بن هللا عبد بن بكر «أبو واآلثار األخبار أصحاب ومن

يوسف. أبي قبل القاَيض
الَعدويَّان. نعامة» و«أبو ُهنَيدة» «أبو واآلثار: األخبار أصحاب ومن

أعددت ما له: قال اج الحجَّ عىل دخل ملا الذي وهو يَّة»، الِقرِّ بن «أيوب الخطباء ومن
له قال ثم ومعروف. وآخرة دنيا وقوف؛ رْكٌب كأنهن حروف، ثالثة قال: املوقف؟ لهذا
وللسيف َكبوة، من للجواد بد ال فإنه ريقي؛ وأِسْغني عثرتي، أِقْلني القول: بعض يف
بُرستاقاباد القائل ألست جهنم. أوردك حتى وهللا كال قال: َهفوة. من وللحليم نَبوة، من

اكم»؟ يتعشَّ أن قبل الَجدَي وا «تغدَّ
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عقيل بن جابر» بن و«الُعَرشاء عمرو»، بن «ُخَويلِد الجاهلية يف َغطفان خطباء ومن
الِفجار. يوم خطيب وخويلد فزارة. بن مازن بن ُسَمي بن هالل بن

خيثمة». بن اح «الوضَّ البيان وأهل والُخطب والنَّسب األخبار أصحاب ومن
الكوَّاء»، «بنو النفورات أصحاب عند والحكام والُخطب والنَّسب األخبار أصحاب ومن

فقال: الطبقة هذه أهل ذكر حني الدارمي أُنيف بن ِمسكنُي يعني وإياهم

ال��ثِّ��ف��اِل ف��وَق ال��رَّح��ى ول��ك��نَّ ِص��دٍق ح��يِّ م��ن ش��اع��ٌر ِك��الن��ا
ال��َك��الِل م��ن ال��َم��ط��يَّ تُ��ِرِح وال إل��ي��ه وارَح��ْل َدغ��َف��ًال وح��كِّ��ْم
ال��رِّج��اِل ب��أن��س��اِب ب��ِع��ل��ِم��ه��ُم ي��ق��ض��وا ال��ك��وَّاءِ ب��ن��ي إل��ى ت��ع��اَل
وال��ع��وال��ي ��واف��ِل ب��ال��سَّ يُ��ن��بِّ��ي ِش��ه��اٍب م��ذع��وٍر اب��ِن إل��ى ت��ع��اَل
��م��اِل ال��شِّ ب��ُم��ن��خ��ِرِق أْض��ح��ى ول��و ِع��ل��ٌم ال��نَّ��م��ري ال��ك��يِّ��ِس وع��ن��َد

ويحضُّ عامة، العرب عىل يخطب وكان لؤي»، بن «كعب القدماء الخطباء ومن
لؤي بن كعب بموت تؤرِّخ كنانة تَزل فلم موته، أكربوا مات فلما الرب، عىل خاصًة كنانة

الفيل. عام إىل
بن «شبيب قديمة، أعراٍق عىل الخطابة من جَروا الذين العلماء األبِْيناء الخطباء ومن
صالًحا أقام املنصور كان وقد املنصور، جعفر أبي بن صالح يف يقول الذي وهو شيبة»،
أبلَّ وال َجنانًا، أربط وال لسانًا، أجَود وال بيانًا، أبنَيَ كاليوم رأيت ما شبيب: فقال فتكلَّم،
أباه، املؤمنني أمري كان ملن وُحقَّ صالح. من عروًقا، أغمض وال طريًقا، أحسن وال ريًقا،

زهري: قال كما يكون أن أخاه، واملهدي

��وق��ا ال��سُّ ه��ذه وبَ��ذَّا ال��ُم��ل��وَك ن��اال َح��س��نً��ا ق��دَّم��ا ام��َرأي��ِن ش��أَو يَ��ط��لُ��ُب
َل��ِح��ق��ا ف��ِم��ث��لُ��ه ت��ك��ال��ي��ِف��ه ع��ل��ى ب��ش��أِوِه��م��ا يَ��ل��َح��ْق ف��إْن ال��ج��واُد ه��و
َس��بَ��ق��ا ص��ال��ٍح م��ن ق��دَّم��ا م��ا ف��ِم��ث��ُل َم��َه��ٍل م��ن ك��اَن م��ا ع��ل��ى يَ��ْس��ِب��ق��اه أو

رأيت قال: الناس؟ رأيت كيف قائل: له فقال يوًما الخالفة دار من شبيب وخرج
يريد الضعفاء. مجانيق اتقوا صفوان: بن خالد وقال راضيًا. والخارج راجيًا، الداخل
يف وصاحب العقل، يف وزيادة املروءة، عىل دليل فإنه األدب؛ اطلب شبيب: وقال الدعاء.
فيك، أباك أرى ما بَنِيك يف هللا أراك يوًما: للمهدي شبيب وقال املجلس. يف وصلة الُغربة،

أبيك. يف أراك ما فيك بَنِيك هللا وأرى
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يعنيك؛ ال ما واترك يعنيك، ما اطلب الحسني: بن عيل بن زيد قال الحسن، أبو وقال
ما عىل تُقدَّم ولسَت قدَّمَت، ما عىل تُقدَّم وإنما يعنيك، ملا َدَرًكا يعنيك ال ما ترك يف فإن
قال قال، سعد بن إبراهيم عن الحسن، أبو أبًدا. تراه ال ما عىل غًدا تلقاه ما فآثر رت؛ أخَّ

ُمهَملة. بهيمٌة أو ممثَّلة، صورٌة إال اللسان لوال اإلنسان ما صفوان: بن خالد
«عثمان» وكان خطيبًا، «عمر» وكان خطيبًا»، بكر «أبو كان قال: الحسن أبو

خطيبًا. «عيل» وكان خطيبًا،
و«مروان» يزيد» بن و«معاوية امللك» و«عبد و«يزيد» «معاوية» الخطباء من وكان
و«عمر امللك» عبد بن و«الوليد يزيد» بن و«الوليد الوليد» بن و«يزيد و«سليمان»

العزيز». عبد بن
معاوية»، بن هللا و«عبد حسن» بن هللا و«عبد عيل» بن «زيد هاشم بني خطباء ومن

يُجاَرون. ال خطباء
هللا عبد بن و«مطرِّف البرصي»، الحسن أبي بن «الحسن والُعبَّاد اك النُّسَّ خطباء ومن
األزدي»، واسع بن و«محمد امُلزني»، هللا عبد بن و«بكر الِعجيل»، و«مؤرِّق الَحَريش»،

السامي». دينار بن و«مالك الرقايش»، أبان بن و«يزيد
الوجيز؛ املنطق وذو البليغ، والواعظ امُلجيد، القاصُّ هؤالء يف قال؛ كما األمر وليس
خطباء وا يُسمَّ لم وإن وهؤالء فيها، البرصي الحسن يتقدم أحًدا نعلم ال فإنا الُخطب فأما

ُغبارهم. يشقُّ يكن لم الخطيب فإن
يقول: امللك عبد بن هشام كان قال، الحمريي سليمان أبو ثني حدَّ قال، الحسن أبو
عامر» بن هللا عبد بن األعىل «عبد كان إذا أذني عىل تكون الرقيقة العمامة ألستصفق إني

يشء. حديثه من عني يسقط أن َمخافَة يتكلم؛
ناسبًا. راوية وكان البالد»، «أبو غطفان بن هللا عبد بني من الخطباء ومن

الَفزاري. األعىل» عبد بن «هاشم ومنهم
حني قال الذي وهو خطيبًا، وكان الغالبي»، معاوية بن «حفص الخطباء ومن
الَكِفي، غري وبني بيني أرشكَت القتب: دارة عىل له موًىل وبني بينه عيل بن سليمان أرشك

ِني. السَّ غريَ وولَّيتَني
كان ما فيه ُغلوٌّ لوال قيل: الذي وهو َضمرة»، بن «ُزرعة عامر بن هالل بني ومن
هذا الشام، أهل يا معاوية: فقال خطيبًا، بالشام معاوية عند وقام الذهب. إال كالمه

ِمثله. بخاٍل َفأْتوني خايل
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كان من أحد وهو الناس، أخطب من ضمرة بن ُزرعة» بن «النعمان ابنه وكان
اللطيف. بالكالم األشعث ابن فلِّ من اج الحجَّ من تخلَّص

تكلَّم الهاليل»، يزيد بن هللا عبد بن «عاصم الخطباء ومن حفص: بن ُسحيم قال
يومئٍذ: قائل فقال عليه، عاصًما يُفضل ُهبرية بن عمر عند األهتم» بن هللا و«عبد هو

ماءً. يكن لم ما الحامض الخلُّ
الذي وهو لجماله، ل املكحَّ يُدعى وكان األهتم»، بن «عمرو تميم بني خطباء ومن
بادية يف يكن ولم شاءت. ما منه تأخذ امللوك أيدي بني ة منرشَّ ُحلٌل شعره إنما فيه: قيل

منه. أخطب زمانه يف العرب
ووفادات. مقامات ذا خطيبًا وكان األهتم»، بن هللا «عبد ِمنقر بني ومن

«خالد وابنه رئيًسا، خطيبًا وكان األهتم»، بن هللا عبد بن «صفوان الخطباء ومن
العبَّاس. أبي ار ُسمَّ من وكان هشام، إىل وفد وقد صفوان»، بن

وخطب الخلفاء، عىل ووفد خراسان، وِيلَ قد األهتم»، بن هللا عبد بن هللا «عبد ومنهم
امللوك. عند

هللا عبد بن هللا و«عبد األهتم، بن هللا عبد بن هللا عبد بن شيبة» بن «شبيب ولده ومن
األهتم. بن هللا عبد بن هللا عبد بن هللا عبد وهو األهتم»، بن و«خاقان األهتم»، بن هللا عبد بن
رأيته وقد تميم، بني خطيب وكان خاقان»، بن األحول «محمد خطبائهم ومن

كالمه. وسمعت
وفد. وقد خاقان»، بن «َمعمر خطبائهم ومن

خاقان». بن ل «مؤمَّ خطبائهم ومن
البادية بخطباء أشبه األمصار خطباء من خطيبًا رأيت ما الثقفي: الزبري أبو وقال

خاقان. بن ل املؤمَّ من
خاقان». بن ل املؤمَّ بن «خاقان خطبائهم ومن

مع رواية، وكثرة عارضة، وشدة ومعرفة، وبيان علم ذا خاقان» بن «صباح وكان
الجار. بحق وقيام للصديق، ونرصة الحق، عىل وصرب واحتمال، سخاء

لسانه ف يرصِّ وكان امِلنقري»، العالء «أبو وهو النَّرض»، بن «الحَكم ِمنقر بني ومن
واقتدار. جهارة مع شاء، حيث

الصدي». بن «الَخزَرج الحارث بن ُرصيم بني خطباء ومن
سليمان». أبي بن «عمارة ُمقاعس من ثم تميم بني خطباء ومن
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أديبني عاملني ناسبنَي كانا حبيب، ابنا و«خري» هللا» «عبد سعيد بن مالك ولد ومن
ديِّننَي.

مة عالَّ «العبَّاس» وكان رؤبة، ابنا و«العبَّاس» هللا» «عبد سعيد بن مالك ولد ومن
وهو الشعثاء»، «أبا ويُكنى وأفصحهم، الناس أرجز هللا» «عبد وكان راوية، ناسبًا

اج». «العجَّ
بن «ُجبري ثم عنه، هللا ريض الصدِّيق» بكر «أبو والنسب األخبار أصحاب ومن
و«ُعبيد «قتادة»، ثم املسيب، بن سعيد» بن «محمد ثم املسيب»، بن «سعيد ثم ُمطِعم»،
هللا وعبد العزيز عبد بن عمر يف له كلمة يف قال الذي املسعودي» عتبة بن هللا عبد بن هللا

عنه: هللا ريض عفان بن عثمان بن عمرو بن

ال��َح��ش��ِر إل��ى وال��م��ص��ي��ُر ال��م��ع��اُد وف��ي��ه ُخ��ِل��ق��تَ��م��ا م��ن��ه األرِض تُ��راَب ��ا ف��ُم��سَّ
ال��ِك��بْ��ِر م��ن ش��رٍّا اإلن��س��اُن ُح��ِش��َي ف��م��ا ف��تُ��س��لِّ��م��ا تَ��رِج��ع��ا أْن ت��أنَ��ف��ا وال
ِس��رِّ ف��ي ع��ن��دَي ق��اَل أو ع��الن��ي��ًة واح��ٍد غ��يْ��َر ف��ي��ك��م��ا أُول��ي ش��ئ��ُت ف��ل��و
ويَ��س��ت��ش��ري يَ��ِل��جَّ ح��ت��ى ل��ه َض��ِح��ك��ُت ع��ن��ك��م��ا أنْ��َه ول��م آُم��ْر ل��م أن��ا ف��إْن

يملك ال املصدور إن فقال: والفقه؟ النُّسك مع الشعر تقول كيف له: قيل الذي وهو
ينفث. أن

فقال: األسد صفة يف الطائي ُزبيد أبو املصدوَر ذكر وقد

َم��ص��دوِر أح��ش��اءِ م��ن ه��و ك��أنَّ��م��ا َح��ش��َرج��ٌة ف��ي��ه َع��وي��ٌل م��ن��ه ��دِر ل��ل��صَّ

ُعمري. بن أسامة الُهذيل» املليح «أبو هذيل خطباء ومن
وهو واآلثار، باألخبار وعامًلا بيِّنًا، وعامًلا ا، قاصٍّ خطيبًا كان الُهذيل»، بكر «أبو ومنهم
اج. العجَّ والنهر والخراج، والديباج، والعاج، الساج، لنا قال: الكوفة أهَل فاَخر ملا الذي

َقْحطان من والعلماء والخطباء والُحكام الُكهان أسماء من باب (16)

سلمة». «ُعزَّى له يُقال الذي وهو حيَّة»، أبي بن «َسلمة وأسَجُعهم العرب أكَهُن قالوا:
املهلَّب أوفده الذي الخطيب وهو التليد»، َفْهم بن «ُمرَّة ُعمان خطباء ومن ومنهم

اج. الحجَّ إىل
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بني يا املهلَّب: لبني قال الذي وهو ُصفرة»، أبي بن امُلغرية بن «ِبرش العتيك ومن
لست كأني حتى امُلستعِتب، شكاة وجاوزت العاتب، َشكاة عن ت قرصَّ قد وهللا إني ي، عمِّ
هذا قلت وإن وإني شكره، رجوتم أو لسانه، ِخفتم ً امرأ فِعدوني محروًما؛ وال موصوًال

بي. أبالكم مما أعظم بكم هللا أبالني فَلَما
العرب. أخطب كان الِحمريي»، ُشقي بن «الصبَّاح ِحمرَي من ثم اليمن خطباء ومن
اس» الشمَّ بن قيس بن «ثابت ومنهم اس»، الشمَّ بن «قيس األنصار من ثم ومنهم

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي خطيب
أنت عدوٍّا بي تُشِمتنَّ ال قال: معاوية به همَّ ملَّا الذي وهو ِزنباع»، بن «َروح ومنهم
أتى هالَّ بنَيتَه. أنت ركنًا مني تهدمنَّ وال َرسرتَه، أنت صديًقا بي تسوءنَّ وال وَقمتَه،

وإساءتي؟ جهيل عىل وإحسانك ِحلمك
وشاعًرا، خطيبًا «ُطليحة» وكان الَعنيس». كعب بن الكذَّاب «األسود خطبائهم ومن

كله. ذلك من بعيًدا الكذَّاب» «ُمسيلمة وكان ناسبًا. كاهنًا اًعا وسجَّ
تعرَّضَت لنئ وهللا أَما قال: حني لعامر قال الذي هو شماس» بن قيس بن و«ثابت
لِسبابي، تعرَّضَت لنئ وهللا أَما ثابت: له فقال عني. لتُولِّنيَّ ِسنِّي، وذكاء وفنِّي، لعنِّي
َقيلة.» وأبناء هللا «يكفيك ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال َجنابي. لتكرهنَّ جوابي، ورسعة أنيابي، وشبا

أتَّهمه. فأنا األخبار يصنع رجٍل من الحديث هذا وأخذت
الخطيب. َعمرة أبو وهو محصن»، بن عمرو بن «ِبرش األنصار خطباء ومن

فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ابنته اعرتضت الذي وهو الربيع»، بن «سعد األنصار خطباء ومن
الربيع. بن سعد الشهيد؛ النقيب الخطيب ابنة قالت: أنت؟ من لها:

حسان: يقول وفيه ثابت»، بن ان حسَّ «خال ومنهم

ي��ق��وُم ح��ي��ُث ال��نُّ��ع��م��اِن ع��ن��َد الِن ال��َج��و ج��اب��ي��ِة خ��ط��ي��ُب خ��ال��ي إنَّ

بقوله: حسان يعني وإياه

ال��َخ��ِص��ْر ال��ي��وِم ف��ي ال��ِم��ش��ي��ِة َس��ِب��ِط أب��َص��رتِ��ه ل��و ل��َي خ��اٍل ُربَّ

و«محمد الكلبي»، القطامي بن «رشقيُّ والعلماء ابني والنسَّ الرُّواة من ومنهم
السائب بن محمد بن و«هشام الَهْمداني»، عيَّاش هللا و«عبد الكلبي»، السائب بن
الحارث»، بن «عطية واسمه الَهْمداني» َروق و«أبو الطائي»، عدي بن و«الهيثم الكلبي»،
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و«َعوانة الواقدي»، األسلمي عمر بن و«محمد األزدي»، يحيى بن لوط ِمخنف و«أبو
حيَّان بن و«خلف الفراهيدي، أحمد» بن و«الخليل املهلَّبي»، ُعيينة و«ابن الكلبي»،

األشعري. األحمر»
بن «ربيع ومنا الصعب»، بن «ِشقُّ ومنا َرشيَّة»، بن «ُعبيد الجاهلية يف ومنا قالوا:
الحارثي»؛ املدان عبد بن و«الديَّان الحارثي»، «املأمور ومنا الذئبي»، السطيح ربيعة

الكاهنان. الرشيفان
القائل: يقول وله الَحَكم»، نَهد بن حنظلة بن «عمرو ومنهم

َم��َع��دِّ م��ن ن��اٍس خ��ي��ُر نَ��ْه��ِد ب��ُن ح��ن��ظ��ل��ُة

البكري. حنظلة بن َدغفل وبني بينه معاوية وجمع اللخمي»، الشطَّاح «أبو ومنهم:
عاملني. ناسبنَي وكانا الكندي»، ِمخَوس «أبو ومنهم الكندي»، الُكناس «أبو ومنهم
الرحمن. عبد أبا ويُكنى لهيعة»، بن عتبة بن هللا «عبد واآلثار األخبار أصحاب ومن
و«أسقف الُجرهمي، رشيَّة» بن «ُعبيد والرياسة والخطابة الحكمة يف الُقدماء ومن
و«ُعَليم حوط»، بن و«ذَِرب نجران»، و«أُفيعى الجندل، ُدومة صاحب و«أَُكيِدر» نجران»،
و«َجذيمة ُمزيقيا، عمرو بن حارثة بن لَُحي وهو ربيعة»، بن و«عمرو جناب»، بن

باملنجنيق. ورمى مع الشَّ أرسج من أول وهو األبرش»، مالك بن

البيان أهل من اد والزُّهَّ اك النُّسَّ ِذكر باب (17)

محرز»، بن و«صفوان أدهم»، بن و«عثمان أشيَم»، بن و«صلة قيس»، عبد بن «عامر
حيان»، بن و«هرم فرقد»، بن عتبة بن و«عمرو خيثم»، بن و«الربيع كلثوم»، بن و«األسود

الحريش». خري الشِّ بن هللا عبد بن و«بكر العجيل»، و«مؤرِّق
و«صالح الرقايش»، و«يزيد محمد»، أبو و«حبيب دينار»، بن «مالك هؤالء وبعد
الواحد و«عبد ربيعة، أبي بن عيَّاش موىل و«زياد» األعرج»، حازم و«أبو امُلرِّي»،

العالء». أبو و«دهثم األسود»، أبو و«حيَّان زياد»، بن
الدرداء». و«أم أشيم، بن صلة امرأة العدوية» و«ُمعاذة القيسية»، «رابعة النساء ومن

و«ُكحيلة». ادة»، و«حمَّ و«قطام»، و«غزالة»، «البَلجاء»، الخوارج نساء ومن
و«هند». دوف»، و«الصَّ الناعطية»، «ليىل الغالية نساء ومن
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و«محمد الِكندي»، «الَحكم وهو الوليد»، «أبو أدركناه ممن النُّساك من كان وممن
الحمراني». محمد بن

والدهاء والحكمة، والخطابة، والبيان، والرياسة، بالقدر يُذَكر كان ممن القدماء ومن
كعب» بن و«سليط دارم»، بن و«ُمجاشع لقمان»، بن و«لُقيم عاد»، بن «لقمان والنكراء؛

جرير: وقال لسانه، لسالطة بذلك وه سمَّ يربوع، بن

س��ل��ي��ُط ك��اْس��ِم��ه َس��ل��ي��ًط��ا إنَّ

كالب». بن و«ُقيص ساعدة»، بن و«ُقس غالب»، بن و«لؤي
ُحذار»، بن و«ربيعة َصيفي»، بن «أكثَُم الرؤساء والحكام البلغاء الخطباء ومن

ربيعة». بن و«لبيد الظَِّرب»، بن و«عامر ُقطبة»، بن و«َهِرم
و«ُكليب»، «ِكالب»، الكالم يُجيد ممن النُّساك من الصوفية وأسماء الشعراء من وكان

الجليل». عبد بن و«صالح الصويف»، هاشم و«أبو األوقص»، و«هاشم
عطية بن جرير جد وهو «الَخَطفى»، وبالغريب بالنسب العلماء القدماء ومن
ي ُسمِّ وإنما يربوع، بن كليب بن عوف بن سلمة بن بدر بن حذيفة وهو الخَطفى، بن

قالها: ألبياٍت الخَطفى

��ف��ا ُرجَّ وه��اًم��ا ِج��نَّ��اٍن أع��ن��اَق أْس��َدف��ا م��ا إذا ب��ال��ل��ي��ِل يَ��رَف��ع��َن
َخ��ي��َط��ف��ا ال��رَّس��ي��ِم ب��اق��ي وَع��نَ��ًق��ا

فإذا التزيد، فهو قليًال العنق عن ارتفع فإذا امُلسبِطر؛ وهو السري، من رضٌب الَعنق:
كما يخطف أي الرسيع؛ والخيطف: الذميل. فوق والرسيم الذميل، فهو ذاك عن ارتفع
صريف رجل قالوا: كما خيطف، يف زائدة والياء الخطف، من وخيطف الربق، يخطف
ثم رسعة، يف األخذ الخطف وأصل الِقرص، وهو الجدر من جيدر ورجل الرصف، من

رسيع. لكل استُعري

اص الُقصَّ ذكر (18)

قال: الذي وهو رسيع»، بن «األسود قصَّ

ن��اِج��ي��ا إخ��الُ��َك ال ف��إنِّ��ي وإال ع��ظ��ي��م��ٍة ذي م��ن تَ��ن��ُج م��ن��ه��ا تَ��ن��ُج ف��إْن
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الحسن. أبي بن و«سعيد» «الحسن» وقص
القرآن وأقرأ حلقة البرصة مسجد يف اتَّخذ من أول الحسن» بن «جعفر وكان

التيمي». «إبراهيم وقص [فيها]،
«عمرو بذلك حدَّثني عمر». بن هللا «عبد إليه وجلس الليثي»، ُعمري بن «ُعبيد وقص

له. بإسناد فائد» بن
خطيبًا وكان سليمان»، أبي بن هللا «عبد وهو الُهذيل»، بكر «أبو اص الُقصَّ ومن

وآثار. أخبار صاحب بيِّنًا،
أبيه. مكان يف ري خِّ الشِّ بن هللا» عبد بن «مطرِّف ابنه وقص

النبي مسجد قاصَّ وكان ُجندب»، بن «ُمسلم ُهذيل من ثم الُقصاص كبار ومن
يسمع أن ه رسَّ من العزيز: عبد بن عمر يقول وفيه وقارئهم، إمامهم وكان باملدينة، ملسو هيلع هللا ىلص

جندب. بن مسلم قراءة فليسمع ا غضٍّ القرآن
شيبان. بني يف مسجد وله الوضني، بن هللا عبد بن َعرادة» بن هللا الُقصاص«عبد ومن
فصاحته كانت الدنيا، أعاجيب من وكان األُسواري»، «موىس الُقصاص ومن
العرب فيقعد به، املشهور مجلسه يف يجلس وكان بالعربية، فصاحته وزن يف بالفارسية
ثم بالعربية، للعرب ويُفرسها هللا كتاب من اآلية فيقرأ يساره، عن والُفرس يمينه، عن
واللغتان أبنَي. هو لسان بأي يُدرى فال بالفارسية، لهم فيُفرسها الُفرس إىل وجهه يحوِّل
ذكروا ما إال صاحبتها، عىل يم الضَّ منهما واحدة كل أدخلت الواحد اللسان يف اْلتَقتا إذا
األشعري» موىس «أبي بعد األمة هذه يف يكن ولم األسواري»، سيَّار بن «موىس لسان من

سيار». بن «موىس من ِمحراب يف أقرأ

أسعد». بن سعيد بن «عثمان ثم
.« «املعىلَّ ثم النحوي»، «يونس ثم

سنة، وثالثني ستٍّا فائد»، بن «عمرو وهو األسواري»، عيل «أبو مسجده يف قصَّ ثم
رَي للسِّ حافًظا كان ألنه مات؛ حتى القرآن ختم فما البقرة، سورة تفسري يف لهم فابتدأ
يوم فيها ذُكر اآلية كأن أسابيع، عدة يف واحدة آيًة فرسَّ ربما فكان التأويالت، ولوجوه
يقصُّ وكان الكثرية، األحاديث من ذلك يف يلحق أن يجوز مما يحفظ هو وكان بدر،
حبيب» بن «يونس وكان ذلك، من نصيبًا للقرآن ويجعل القصص، من كثرية فنوٍن يف

كثرية. املحمودة وخصاله به، ويحتجُّ العرب كالم منه يسمع
يف يُدَرك لم الرضير»، العبَّاس «أبو وهو يحيى»، بن «القاسم بعده من قص ثم

ِمثله. اص الُقصَّ
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عيل» «أبا أن ويزعمون املكفوف»، الحميد عبد بن «مالك وبعدهما معهما يقصُّ وكان
بيشء والبُغاة والُحساد املخالفني من قط أحًدا عارض وال قط، غيبة كلمة منه يسمع لم

املكافأة. من
املجلس، رقيق الكالم صحيح وكان برش»، «أبا يُكنى كان فإنه امُلرِّي» «صالح فأما
قال العطار» «مرحوم عند وتوارى البرصة دخل ملا حبيب» بن «ُسفيان أن أصحابنا فذكر
واالستماع الناس إىل والنظر بالخروج فتتفرج عندنا ا قاصٍّ تأتَي أن لك هل مرحوم: له
وسمع منطقه، وسمع أتاه فلما شأنه، يبلغه من كبعض ظنَّه كأنه تكرُّه عىل فأتاه منه؟
رأى الحسن، عن قتادة ثنا وحدَّ قتادة، عن سعيد ثنا حدَّ يقول: وسمعه للقرآن، تالوته
ليس هذا فقال: مرحوم عىل ُسفيان فأقبل يُدانيه، يكن لم ومذهبًا يحتسبه، لم بيانًا

نذير. هذا ا، قاصٍّ

وغريهما امَلخارصوالِعِيص يف قيل ما باب (19)

نعم والقنا، بالِعِيص وتُشري بالِقِيس، األرض عىل وتعتمد باملخارص، تخطب العرب كانت
الشاعر: قال ولذلك مجالسها؛ يف امللوك أيدي تُفارق ال املخارص كانت حتى

َش��َم��ُم ِع��رن��ي��ِن��ه ف��ي أرَوَع ب��ك��فِّ َع��ِب��ٌق ِري��ُح��ه��ا َخ��ي��ُزراٌن ��ه ك��فِّ ف��ي
يَ��ب��ت��س��ُم ح��ي��َن إالَّ يُ��ك��لَّ��ُم ف��م��ا َم��ه��اب��ِت��ه م��ن ويُ��ْغ��ض��ى ح��ي��اءً يُ��ْغ��ض��ي
ال��َك��ِل��ُم س��اح��ِت ي��وًم��ا تَ��ك��لَّ��َم وإْن ج��م��ي��ُع��ه��ُم يَ��ْه��وى ب��م��ا ق��اَل ق��اَل إْن
يَ��س��ت��ل��ُم ج��اءَ م��ا إذا ال��َح��ط��ي��ِم ُرك��ُن راح��ِت��ه ِع��ْرف��اَن يُ��م��ِس��ُك��ه ي��ك��اُد
ُق��ثَ��ُم ي��ا ال��خ��ي��راِت ُق��ثَ��َم ي��ا يَ��دُع��وَن وداع��ي��ٍة داٍع م��ن ل��ك ه��ات��ٍف ك��م

قال: قلنا، ما فيه فرسَّ قوًال الشاعر وقال

ال��َم��خ��اِص��ِر َوح��ُي األم��ِر ف��ي ق��َض��وا م��ا إذا وق��ولُ��ه��م ال��ح��دي��ِث َخ��ف��ُض َم��ج��ال��ُس��ه��م

زيد: بن الُكميت وقال

ال��س��وائ��ْر ب��ال��م��ؤيَّ��دِة َب ال��ُم��ه��ذَّ َم��ْس��ل��م��َة ونَ��ُزوُر
وش��اِع��ْر م��نَّ��ا ل��ُم��ف��َح��ٍم ِت ال��ُم��ع��َج��ب��ا ب��ال��ُم��ذَه��ب��اِت
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ب��ال��َم��خ��اِص��ْر وال��َم��ق��اِوِل ِف��ِل وال��َم��ح��ا ال��تَّ��ج��اُوِب أه��ِل
وال��َم��ش��اِع��ْر وال��َم��ح��اِف��ِل ِل��ِس ال��َم��ج��ا ف��ي ك��ذل��ك ف��ُه��ُم

يقول: حيث املجامع يف األنصاري قال وكما

ال��َج��م��اِه��ِر وال��ُخ��ي��وِل ال��َم��ط��اي��ا ِب��ُك��وِم س��ورٍة ذاُت س��يَّ��ارٌة ب��ن��ا وس��ارْت
ال��َم��ن��اِب��ِر ف��وَق ال��ش��اِم ب��أرِض ُم��ل��وًك��ا تَ��م��كَّ��ن��وا ح��ت��ى ��اِم ال��شَّ ُم��ْل��َك ��ون ي��ؤمُّ
ب��ال��َم��خ��اِص��ِر أي��م��انَ��ه��م وص��ل��وا إذا ُخ��ط��ب��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��ق��وِل ف��ْص��َل يُ��ص��ي��ب��ون

الحطيئة: قال الِقيس، بأطراف األرض وجه خد ويف والِعيص، املخارص ويف

ال��َم��ف��َخ��ِر ِع��ظ��اِم ُخ��دوُده��ُم ُص��ْع��ٍر ِق��ِس��يَّ��ه��م ُم��ض��ِج��ِع��ي��َن ل��َخ��ص��ٍم م��ن أم

اإلشارة: يف ربيعة بن لبيد وقال

أق��داُم��ه��ا رواس��يً��ا ال��بَ��ِديِّ ِج��نُّ ك��أنَّ��ه��ا ب��ال��دُّخ��وِل تَ��ش��ذَُّر ُغ��ْل��ٌب

والِقيس: بالِعيص األرض وجه خد يف وقال

��ِب ُم��ح��جَّ ب��اٍب ع��ن��َد ��راءِ ال��سَّ ِب��ُع��وِج َع��ش��يَّ��ٍة ك��لَّ ال��ِب��ي��ِد ِص��ح��اَح يَ��ِش��ي��ُن

ويف القوس، منه يُعمل شجر والرساء: القوس. هنا ها وهي عوجاء، جمع عوج:
الشاعر: يقول ِمثله

ال��ع��ص��ا َم��يْ��َل األرِض ع��ل��ى أَط��ْل��ن��ا ال��َف��َخ��اِر ف��ْض��َل ال��ن��اُس اق��ت��س��َم إذا

اآلخر: وقال

َف��ي��َص��ال ي��وًم��ا األرِض ف��ي أيَّ��اُم��ن��ا ٍق ُم��ح��رِّ ي��وَم األرِض ف��ي ل��ن��ا ك��تَ��ب��ْت

الِقيس: ذكر يف ربيعة بن لبيد وقال

ال��رِّع��ِدي��ُد وأُرِع��َش ال��ِق��ِس��يِّ َق��رُع ��ه ع��مَّ ��راِدُق ال��سُّ إذا أه��اُب إْن م��ا
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امُلزني: أوس بن َمعُن وقال

ال��رِّس��اال َع��ِج��َل إذ ال��ل��ِه ُع��ب��ي��َد رس��وًال ع��نِّ��ي ُم��ب��ِل��ٌغ م��ن أَال
وم��اال َح��ًص��ى األك��ث��روَن ون��ح��ن ثَ��وٍر أب��ن��اءَ ُدونَ��ن��ا تُ��غ��اِف��ُل
��ب��اال ال��سِّ ل��ك ال��م��اِس��ِح��ي��ن أم��اَم ِرْدًف��ا ج��ئ��َت ال��ق��ب��ائ��ُل اج��ت��م��َع إذا
وال��َم��ق��اال ال��َم��ق��ادَة تُ��ْك��ف��ى وق��د ف��ي��ه��م ال��ُخ��ط��ب��اءِ ع��ص��ا تُ��ع��ط��ى ف��ال

قوله: القناة حمل يف قالوا ومما

ال��ع��رُق اس��تُ��ن��ش��ئَ م��ا إذا ال��خ��واِن ُح��ْدِب وال ال��رِّق��اُب تَ��خ��طَّ��اه ال ام��رٍئ إل��ى
َزِه��ُق ُم��س��ت��ع��ِج��ٌل وال ال��ق��ن��اَة ه��زَّ إذا ال��ك��الِم َه��ذُر ال ال��ح��ي��ازي��ِم ُص��ْل��ُب

الخَطفى: بن جرير قال وكما

��اِر ع��مَّ ب��َن َش��ي��ُب ي��ا ل��ألِع��نَّ��ِة أم ق��ائ��لُ��ه��ا ع��يَّ م��ا إذا ل��ل��ق��ن��اِة م��ن

القناة، يأخذ حتى أخاك تحفظ تزال ما الرَّبَعي»: امُلجيب «أبي قول هذا وِمثل وقال:
احفظ يزيد: بن جبل كتاب ويف يخطب. قام إذا يقول: ك. يرسُّ أو يفضحك ذلك فعند
فقال: تميم، بني أخطب عن رؤبة رجل سأل رؤبة: بن هللا عبد وقال نفسه. من إال أخاك

لقوله: «البعيث» له قيل وإنما البَعيث، يعني لبيد.»34 بن برش بن «ِخداش
َش��ْزرا35 ِم��رَّتِ��ه��ا ك��لَّ ِح��ب��ال��ي أُِم��رَّت ب��ع��دم��ا ��ث ت��ب��عَّ م��ا م��نِّ��ي ��ث ت��ب��عَّ

القناة. أخذ إذا البعيُث تميم بني أخَطُب يُقال: كان أنه حفص بن ُسحيم وزعم
الخطب. يف ُغلِّب كان لقد الشعر يف مغلَّبًا كان لنئ لَعْمري يونس: وقال

كثري. وهم به، ى فيُسمَّ وُكنيته اسمه عىل شعره يف قاله يشءٌ يَغِلب من الشعراء ومن

(٢) – األول [الجزء انظر أثبتناه. ما والصواب غلط، وهذا بيلبة، بن لبيد بن خداش األصل: يف كان 34

منها]. يحرضني وما اللثغة تدخلها التي الحروف ذكر
هكذا: البيت أن دريد بن وشاح عن املزهر صاحب نقل البعيث، 35

غريمي واستتمَّ ُقواي أُِمرَّت بعدما ث تبعَّ ما منِّي ث تبعَّ
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هذا. «البعيث» فمنهم
لقوله: القوايف» «عويف عليه غلب بدر، بن حذيفة بن ِحصن36 بن عوف ومنهم

ال��ق��واف��ي��ا أُج��ي��ُد ال ِش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا أنَّ��ن��ي يَ��زُع��ُم ك��اَن ق��د م��ن س��أُك��ِذُب

القوايف». «عويف ي فُسمِّ
لقوله: «املزرِّد» عليه غلب التغلبي، ِرضار» بن «يزيد ومنهم

ُم��زرُِّد ��ِن��ي��َن ال��سِّ ف��ي ال��م��وال��ي ِل��ُدْرِد ف��إنَّ��ن��ي ُع��بَ��ي��ُد تَ��زرَّْده��ا ف��ق��ل��ُت

«املزرِّد». ي فُسمِّ
لقوله: وذلك «املرقِّش»؛ عليه غلب مالك، بن سعيد» بن «عمرو ومنهم

َق��َل��ْم األدي��ِم َظ��ه��ِر ف��ي ��َش رقَّ ك��م��ا وال��رُّس��وُم َق��ف��ٌر اُر ال��دَّ

«مرقًشا». ي فُسمِّ
لقوله: «املمزَّق» عليه غلب العبدي»، نهار بن «شاس ومنهم:

أُم��زَِّق ��ا ول��مَّ ف��أدِرْك��ن��ي وإالَّ آِك��ٍل خ��ي��َر ف��ُك��ْن م��أك��وًال ك��ن��ُت ف��إْن

«املمزق». ي فُسمِّ
لقوله: س» «املتلمِّ عليه غلب الضبعي، املسيح» عبد بن «جرير ومنهم

��ُس ال��م��ت��ل��مِّ واألزرُق زن��اب��ي��ُره ذُب��ابُ��ه ط��نَّ ال��ِع��رِض أواُن ف��ه��ذا

«الرشيد» غلب عمرو، بنت خنساء أبو لمي، السُّ عمرو بن رباح» بن «عمرو ومنهم
لقوله: اسمه عىل

َش��ري��دا دي��اِره��ُم ف��ي وح��ي��ًدا َف��رًدا وبَ��ِق��ي��ُت إخ��َوت��ي ت��ولَّ��ى

معاوية بن عوف وهو أثبتناه. ما صوابُه خطأ وهو حصني، بن عوف األصل: يف كان حصن: بن عوف 36

وهو الكوفة، ساكني ومن األموية الدولة شعراء من َفْحل شاعٌر الفزاري، حصن بن عيينة بن عقبة بن
الفاخرة. املقدمة العرب بيوت أحد من
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كثري. وهذا «الرشيد». ي فُسمِّ
وهللا ُعَمريي، ُزبرَييٌّ فقال: مروان، بن امللك عبد عىل عيالن قيس من رجل ودخل
عدل ولكن املرأة، الحب ُفقدان من يجزع إنما املؤمنني، أمري يا قال: أبًدا. قلبي يُحبُّك ال

وإنصاف.
أبًدا قلبي يُحبُّك ال الخطاب: بن زيد قاتل السلويل الحنفي مريم ألبي عمر وقال

املسفوح. الدم األرض تحب حتى
ُفرقت إذا اليابسة الصمغة ألن الصمغة. قلع ألقلعنَّك وهللا اج: الحجَّ قول مثل وهذا
فمتى ه، تمصُّ وال املسفوح الدم تنشف ال واألرض الُجْلبة، انقالع انقلعت الشجرة عن

شيئًا. األرض من أخذ تَره لم وتجلَّب الدم جف
به فدعا اج، الحجَّ سجن يف محبوًسا وكان الَقبَعثَرى»، بن «الغضبان الخطباء: ومن

يَسَمن. لألمري ضيًفا يكن ومن والرَّتعة، الَقيد قال: لسمني. إنك قال: رآه فلما يوًما،
يقول: وهو مروان عىل يتوكَّأ خرج عثمان عىل الناس نَقم ملا عياض: بن يزيد وقال
ما لكم يُظهرون انون، طعَّ عيَّابون ة األمَّ هذه آفة وإن عاهة، نعمٍة ولكلِّ آفة، ٍة أمَّ لكلِّ
ما عيلَّ نقموا لقد ناعق. أول يتبعون النعام، مثل طغام تكرهون، ما ون ويُرسُّ تُحبُّون،
فضٌل فَضل نفًرا، وأعز ناًرصا ألقرب إني وهللا ووقمهم. قمعهم ولكن عمر، عىل نقموه

أشاء؟ ما الفضل يف أفعل ال يل فما مايل، من
املهلَّب»: بن «يزيد لسان عىل يعمر» بن «يحيى رسالة يتداولون الناس ورأيت
وأهضام األودية بعراعر طائفة ولحقت طائفة، نا وأَرسْ طائفة فقتَْلنا العدو لقينا إنا
بأبي يزيد ما اج: الحجَّ فقال بحضيضه، العدو وبات الجبل، بُعرُعرة وِبتْنا الغيطان،
أين قال: أتاه فلما إليه، فُحِمل يعمر. بن يحيى معه إن له: فقيل الكالم. هذا ُعذرة

أبي. عن أخذتها قال: الفصاحة؟ هذه لك فأنَّى قال: باألهواز. قال: ُولدت؟
مداخلها. الغيطان: وأهضام أعاليها. الجبال: وعراعر أسافلها، األودية: عراعر

الشجر. ذو الحائط وهو غائط، جمع والغيطان:
فانتهرها يعمر بن يحيى إىل زوجها خاصمت امرأًة أن ُكتُبهم يف يُديرون ورأيتهم

وتَضَهلها؟ تطلُّها أنشأَت وَشْربك، َشْكرها ثمن سألتْك إن يحيى: له فقال مراًرا،
يُقال: بحقها، تذهب تطلها: البضع. والشرب: الجماع. والشكر: القليل. الضهل: قالوا:

املاء. قليلة أي ضهول؛ برئ ويُقال: مطلول، دم
صفة من هللا باَعده فقد فصاحة عىل يدل ألنه الكالم هذا رَووا إنما كانوا فإن
غريب، ألنه املجالس يف وتذاكروه الُكتب يف دوَّنوه إنما كانوا وإن والفصاحة، البالغة
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الرصف حسن مع لهم تأتي ُهذيل أشعار أو اح الطِّرمَّ شعر أو اج العجَّ شعر من فأبيات
تطلها أنشأت وَشربك َشكرها ثمن سألتْك «إن بقوله خاطب ولو ذكروا. مما أكثر عىل
وال الُكتاب أخالق من ليس فهذا ذلك؛ بعض سيجهل أنه لظننت األصمعي، وتضهلها؟»

آدابهم. من
ما بعض يلتمس الدؤيل األسود أبا فأتى كالمه، يف يُقعر غالٌم كان الحسن: أبو
وفتخته طبًخا، فطبخته ى الحمَّ أخذته قال: أبوك؟ فعل ما األسود: أبو له فقال عنده،

فرًخا. فرتكته فضًخا، وفضخته فتًخا،
دقته. وفضخته: الضعيف. الرخو والفتيخ: أضعفته، فتخته:

قال: وتُزارُّه؟ وتُهارُّه وتُمارُّه تُشارُّه كانت التي امرأته فعلت فما األسود: أبو فقال
رضيت عرفنا قد األسود: أبو قال وبِظيت. وحِظيت فرِضيت غريه، وتزوَّجْت طلَّقها
، بُنيَّ يا األسود: أبو قال يبلْغك. لم الغريب من حرٌف بظيت قال: بظيت؟ فما وحظيت،

خرءها. نَّور السِّ تسرت كما فاسرتها ك عمُّ يعرفها ال كلمة كل
ِمرَّة، به وهاجت البرصة، طرق ببعض النحوي» علقمة «أبو مر الحسن: أبو قال
فقال: أيديهم من فأفلت أذنه، يف ويؤذِّنون إبهامه ون يعضُّ فأقبلوا منهم قوم عليه فوثب
فإن دعوه؛ قالوا: عنِّي. افرنِقعوا ِجنَّة؟ ذي عىل تتكأكئُون كما عيلَّ تَتكأكئُون لكم ما
فقال ام، بحجَّ فأُتي الدم علقمة بأبي وهاج الحسن: أبو وقال بالهندية. يتكلم شيطانه
النزع، ِل وعجِّ الوضع، وأِرسِع املشارط، ُظبات وأرِهْف امَلالزم، قصب اشُدد ام: للحجَّ
ام الحجَّ فوضع أتيٍّا. نَّ تردَّ وال أبيٍّا، تُكِرهنَّ وال نهًزا، ك ومصُّ وخًزا، رشطك وليكن

وانرصف. ُجونته يف محاجمه
قال. ما عىل زاد ما مرًة اًما حجَّ كان لو أنه وفيه غريب، فيه علقمة أبي فحديث
الغريب من أيًضا وهو غريب، أنه إال الدنيا من يشء يعمر بن يحيى كالم يف وليس

بغيض.
مروان قتُل — بمكة وهو — الزبري ابَن جاء ملا قال: إسحاق بن محمد عن وذكروا
بالصحصحة، حفر ثعلب بن ثعلب إن فقال: خطيبًا فينا قام راهط، بمرج اك الضحَّ
جبال يف يرعى كان ُمحارب من رجل عىل تلدني لم أم لهَف وا الحفرة، استه فأخطأت
عيش، من سداًدا ذلك فريى الدقيق، من بالقبضة فيبيعها اللبن من بالرشبة فيأتي مكة،

النبوة! ووراثة الخالفة يطلب أنشأ ثم
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صاحب كل لسان عىل وجاٍر كتاب، كل يف موجود وهو ُمستكَره، الكالم هذا وأول
به. يتعلق وال سبيله يف هذا ليس كثريًا كالًما الزبري البن سمعت وقد خرب،

لمي: السُّ األعور يعقوب أبو وقال

َزح��ِل م��ن وتُ��م��ِك��ُن َغ��ي��ٍم ع��ل��ى تُ��ش��ي��ُف َح��زُم��ه��ا ال��طَّ��ْرَف يَ��س��ِب��ُق ظ��نٍّ وَخ��ل��ج��ِة
ل��ل��َف��ح��ِل تُ��ب��ص��ِب��ُص ِم��رب��اٍع ِب��ك��ارُة ك��أنَّ��ه��م ف��وض��ى وال��ق��وُم ب��ه��ا ص��َدع��ُت

أذلَّت قد صغار نوق أي مرباع: بكارة تُرشف. تُشيف: رسيع. ظن أي ظن: خلجة
قال الجيش، لصاحب الجاهلية يف الغنيمة ربع واملرباع: ربيع، نوق أي مرباع: للفحل.

عثمة: ابن

وال��ُف��ض��وُل وال��ن��ش��ي��ط��ُة وُح��ك��ُم��ك وال��ص��ف��اي��ا م��ن��ه��ا ال��ِم��رب��اُع ل��ك

يربوع: بني من رجل وقال

يَ��زي��ُده��ا؟ م��ن إل��ى ال��ش��ك��وى تَ��ن��ف��ُع وه��ل إل��ي��ك��م��ا أش��ك��و ثُ��م أش��ك��و ال��ل��ِه إل��ى
أذُوُده��ا ال��بَ��ن��اِن ب��أط��راِف أظ��لُّ وَع��بْ��رًة ال��ف��ؤاِد ف��ي ُح��بٍّ َح��َزازاِت
يُ��ري��ُده��ا ال ِوج��ه��ًة ��ى ال��م��زجَّ ح��ن��ي��َن بَ��ي��ِن��ك��م َم��خ��اف��ِة م��ن ف��ؤادي يَ��ِح��نُّ

يقول: حيث اآلَخر أحسن وقد

ال��غ��وال��ي��ا أن��اَل أن م��ال��ي ويَ��ق��ُص��ُر ��ٍة َج��مَّ َم��ن��اك��َح ع��ن نَ��ْف��س��ي وأُك��ِرُم

اآلخر: وقال

ال��طَّ��ري��ِق َم��ت��ُن ع��ل��يَّ يُ��ح��رَّْم ل��م ُدون��ي ال��ب��اَب أغ��ل��َق ال��ع��ب��ُد وإذا

معلَّقة، قَزعة السماء يف وما عارض، نشأ إذ بالبادية كنا العطاردي: الخليع وقال
فقلت: سعد، بني من أبياتًا فاكتسح يل السَّ وجاء

ف��أس��َرع��ا ص��ب��اًح��ا ف��أبْ��ك��ان��ا َع��ش��اءً َودُق��ه ت��ألَّ��َق ب��َوْس��م��يِّ َف��ِرْح��ن��ا
��ع��ا تَ��رفَّ ُدخ��اٌن أو َص��ي��ٍف َع��ج��اج��ُة َوب��ِل��ه��ا ريِّ��َق ك��أنَّ ُظ��لَّ��ٌة ل��ه
وتُ��بَّ��ع��ا آَخ��ري��َن ع��اًدا وأل��َح��َق ون��ع��م��ًة س��الًم��ا ق��وٍم ع��ل��ى ف��ك��ان
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الِكندي: عبَّاس بن هللا لُعبيد ندي السِّ عطاء أبو وقال

ت��ق��وُل؟ ذاك ب��ع��َد ف��م��اذا أب��اَك ��روا وَك��فَّ أخ��اَك أْرَدوا َم��ع��َش��ٍر إل��ى
َق��ت��ي��ُل وأن��َت يَ��ب��َرْح ل��م ال��ح��يُّ ه��و َج��ع��ف��ٌر ك��اَن ل��و ال��ل��ِه ل��ُع��ب��ي��ِد وُق��ل

عليه. فُغلِّب أمه. ببَْظر عطاء أبو عضَّ أقول هللا: ُعبيد فقال
جعفر: ألبي األعمال ييل وكان السدويس، رهم أبي يف البصري أبو قال عبيدة، أبو قال

ِب��ش��ِر أب��ا ويَ��ج��ف��و ِب��ش��ٍر أب��ي ُغ��الَم ُم��ن��ِج��ًح��ا يُ��ق��رُِّب َره��ٍم أب��ا رأي��ُت
ِش��ب��ِر ع��ل��ى يَ��زي��ُد أيْ��ٌر ل��ه ف��ق��ال ُم��ن��ِج��ًح��ا؟ ق��رَّب ك��ي��ف ل��ي��ح��ي��ى ف��ق��ل��ُت

والقنا ُخطبها، يف املخرصة العرب أخذ عىل الشعوبية طعنت وقد عثمان: أبو وقال
بكالٍم بالقضيب، واإلشارة األرض، يف والخد القوس، عىل واالعتماد واالتكاء والقضيب،

الثالث. الجزء يف تعاىل هللا شاء إن نذُكره ُمستكَره
الزبري، وابن امللك، وعبد ويزيد، معاوية، كالم بعض فيه نذُكر أن من بد وال
من الباقني ألن الوليد؛ بن ويزيد يزيد، بن والوليد العزيز، عبد بن وعمر وسليمان،

اليسري. إال املنطق وبصناعة بالُخطب يُلحق الذي الكالم من لهم يُذَكر لم ملوكهم
جميع القرآن خاَلف وكيف الكالم، جميع تأليف أقسام فيه نذُكر أن من بد وال
وكيف واألسجاع، األشعار مخارج عىل ى مقفٍّ غري منثوٌر وهو واملنثور، املوزون الكالم

الُحجج. أكرب من وتأليفه الربهان، أعظم من نظمه صار
لغته وانقالب السالم، وعليه نبيِّنا عىل إسماعيل، شأن ِذكر فيه يكون أن من بد وال
وكيف أعراقها، عىل وجرى فيها ُربي التي لغته نيس وكيف سنة، عرشة أربع بعد وبيانه
لُكنة وال ُعجمة تدخله لم وحتى وترتيب، تلقني غري عن بالعربية حاجاته بجميع لَفَظ

العادة. تلك من يشء بلسانه تعلَّق وال ُحبسة، وال
آبائه كالم من يحرضني ما وبعض ومذاهبه، املأمون كالم بعض ِذكر من بد وال

رهطه. وِجلَّة
الكتاب ليكون فأحسن؛ قال أو وخلط، فَحِرص امِلنرب َصِعد من ِذكر من أيًضا بد وال

تعاىل. هللا شاء إن أكمل
الجاهلية يف العرب من الخطباء كانت وكيف اتُّخذت، ولَِم املنابر ِذكر من بد وال

ذلك. يف الحال كانت وكيف أمتنا، غري ٍة ألمَّ املنابر كانت وهل اإلسالم، صدور ويف
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العرب وهي أربع، والعلم والِحَكم واآلداب األخالق فيها التي األمم أن ذكرنا وقد
والروم. وفارس والهند

الكلبي: عيَّاش بن ُحكيم وقال

ُم��ت��م��يِّ��ِزي��ن��ا ل��ه ألرب��ع��ٍة ُط��رٍّا ال��ل��ِه أرِض ُم��ل��ُك ي��ُك أل��ْم
ال��ُم��م��تَ��ِري��ن��ا ق��وِل غ��يْ��َر وق��ي��ص��َر ِك��س��رى واب��ِن وال��ن��ج��اش��ي ل��ِح��م��يَ��َر

إنما كان فإن لِحمرَي ِذكره وأما املوضع، هذا يف الحبشة وَضع سبب بأي أدري فما
هذا يف امللوك عند هو فليس النجايش وأما وجه، له فهذا امللوك يف نفسه تُبَّع إىل ذهب
من مملكته أهل كان مَلا وقيرص وِكرسى تُبَّع فوق نفسه يف النجايش كان ولو املكان،
تفضيله ذلك عىل يدل إسالمه، ملكان النجايش ل يفضِّ لم وهو املوضع، هذا يف الحبش
امللوك. ذكر يف وأخذ املمالك ترك ثم املمالك، ِذكر عىل كالمه وضع وكان وقيرص، لِكرسى
تأليف أقسام وأن أدل، لفظها وأن أوسع، لُغتها وأن أنطق، العرب أن عىل والدليل

وأسرَي. أجَود فيها ُرضبت التي واألمثال أكثر، كالمها
فيها، خاصٌّ واالقتضاب االرتجال وأن عليها، مقصورة البديهة أن عىل والدليل
صار وكيف شعًرا، والروم الُفرس تُسميه الذي الكالم وبني أشعارهم بني الفرق وما
عىل يُقال إنما ألحانهم ويف غنائهم يف أدخلوه الذي كالمهم ويف أشعارهم يف النسيب
تقطع العرب صارت وكيف اليسري، القليل إال العرب يف يُصاب ال وهذا نسائهم، ألسنة
األلفاظ تُمطط والعجم موزون، عىل موزونًا فتضع املوزونة، األشعار عىل املوزونة األلحان

موزون. غري عىل موزونًا فتضع اللحن وزن يف تدخل حتى وتبسط فتقبض
ظريفة، أبوابًا والغفلة والغلط والِعي اللحن أبواب من الثاني الجزء يف وسنذُكر
من ونوادر منهم، امَلثل به ب ُرضِ ومن العرب، ومجانني الوجوه، من النَّوكى فيه ونذُكر
َجعدة»، بي و«مجنون عامر» بني «مجنون مثل أعني لست الشعراء، ومجانني كالمهم،
ومثل األمصار، أهل يف «ُجعيِفران» ومثل البادية، أهل يف حيَّة» «أبي مثل أعني وإنما

اليوناني. «أرسيموس»
هللا شاء إن وامللحاء، الظرفاء وأسماء والنساك، الخطباء أسماء بقيَّة أيًضا وسنذُكر

وتعاىل. سبحانه
تعاىل. هللا شاء إن الجزء هذا بقية يف أمكننا ما وغريه اج الحجَّ كالم من وسنذكر

ابنه شأن يف عليه دخل حني مالك، بن ألنس اج الحجَّ قال املدائني: الحسن أبو وقال
شيٍخ من عليك هللا لعنة أهًال، وال بك مرحبًا ال األشعث: ابن مع خرج وكان هللا، عبد
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الصمغة، قلع ألقلعنَّك وهللا األشعث، ابن مع ومرًة تُراب، أبي مع مرًة الفتنة، يف جوَّال
هللا؟ أبقاه األمري يعني َمن أنس: قال الضب. تجريد وألجرِّدنَّك لمة، السَّ عصب وألعصبنَّك
إىل امللك عبد فكتب امللك، عبد إىل بذلك أنس فكتب قال: صداك. هللا أصمَّ أعني، إيَّاك قال:
أن هَممُت لقد وهللا الزَّبيب، بَعَجم امُلستفِرمة ابن يا الرحيم، الرحمن هللا بسم اج: الحجَّ
الرِّجلني، أصكَّ العيننَي، أُخيفَش هللا، قاتََلك جهنم، نار يف بها تهوي ركلًة بِرجيل أركلك

والسالم. الجاعرتني، أسود
وكان النُّمريي، أرقم بن إمام قال ولذلك األجفان؛ ُمسلق أخيفش، اج الحجَّ وكان

قال: خرج فلما حبسه، ثم مروان بن أبان ط ُرشُ بعض عىل جعله اج الحجَّ

ك��ث��ي��ِر أب��ي واب��ُن داوَد أب��و ع��ل��ي��ه يَ��م��نُ��ْن ل��م ال��ل��ِه ط��ل��ي��ُق
��ق��وِر ال��صُّ ح��ذََر َط��ْرَف��ه��ا تُ��ق��لِّ��ُب م��اءٍ ِب��ن��ِت َع��ي��نَ��ي ��اُج ال��ح��جَّ وال

أن والعصب: الَعمش. دون والَخفش األجفان. ُمنسلق إال أبًدا يكون ال املاء طري ألن
األخرى. إحداهما تصك الرجلني: وأصك بالِعصاب. الشوك ذات الشجرة تُعصب

مىض، ما ِمثل إال الدنيا من بقي ما وهللا خطبته: يف فقال يوًما اج الحجَّ وخطب
هذه. بعمامتي يل الدنيا من مىض ما أن أُحبُّ ما وهللا باملاء، املاء من به أشبه ولُهَو

باآلدم إيلَّ ابعث أِن ُمسلم بن ُقتيبة إىل اج الحجَّ كتب قال: الضبِّي محمد بن ل املفضَّ
َدرُّه! هلل اج: الحجَّ فقال ُشتري. بن غدام إليه فبعث عني. ويفهم يفهمني الذي الجعدي

أريد. ما وعرف عني فهم إال قط أمٍر يف إليه كتبت ما
إني الناس، أيها فقال: الناس فخطب الحج، اج الحجَّ أراد وغريه: الحسن أبو قال
به أوىص ما بخالف فيكم وأوصيته هذا، محمًدا ابني عليكم استخلفت وقد الحج، أريد
عن ويُتجاوز ُمحِسنهم من يُقبَل أن أوىص ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن األنصار. يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
وإنكم أال ُمسيئكم، عن يتجاوز وال ُمحِسنكم من يَقبَل أال أوصيته قد وإني أال ُمسيئهم،
بعدي: ستقولون وإنكم أال مخافتي، إال إظهارها من يمنعكم ما مقالًة بعدي ستقولون
ثم عليكم. الخالفة هللا أحسن ال اإلجابة، لكم ل معجِّ وإني أال الصحابة. له هللا أحسن ال

نزل.
عىل الصرب من أيرس هللا َمحارم عن الكفَّ إن الناس، أيها خطبته: يف يقول وكان

هللا. عذاب
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وأمر بيده، زياد وصية مروان بن امللك عبد كتب هللا: رحمه ُعبيد بن عمرو وقال
عىل بها عاَقبهم عقوًال لعباده جعل وجل عز هللا إن معانيها: وتدبُّر بحفظها الناس
بخذالن وُميسء عليه، هللا بنعمة ُمحِسن بني فالناس طاعته؛ عىل بها وأثابهم معصيته،
يف النعمة عليه ت تمَّ من أوىل فما امُليسء، عىل والُحجة امُلحسن عىل النعمة وهلل إياه، هللا
منها، عليه ما فيُعطي هللا وضعها بحيث الدنيا يضع بأن غريه، يف الِعربة ورأى نفسه،
هللا، لقاء من بد وال بقائها، إىل سبيل وال فناء دار الدنيا فإن فيها؛ له ليس بما يتكثَّر وال
تصريوا أن قبل العَجزة رته أخَّ ما بتعجيل وأوصيكم نفسه، حذَّركم الذي هللا فأحذِّركم
هللا أستخلف وأنا أوبة، منها لكم وليس توبة، عىل تقدروا فال إليها، صاروا التي الدار إىل

منكم. وأستخلفه عليكم
منه. به أحق وزياٌد اج، الحجَّ عن الكالم هذا ُروي وقد

الكالم أثر يمحو السيف أثر أن من فيه ذكروا ما باب (20)

جرير: قال

ع��اِذلُ��ه ق��اَل م��ا ال��س��ي��ِف ك��َس��ب��ِق س��بَ��ق��َن م��ا ب��ع��د ال��ع��واق��ِب ردَّ يُ��ك��لِّ��ُف��ن��ي

معروف: بن الُكميت وقال

ف��أربَ��ع��ا ال��ه��واَن ِس��ي��َم ك��م��ن وُك��ون��وا ق��وُم��ك��م ال��ع��ق��َل أع��ط��اك��م إْن ال��ع��ق��َل ُخ��ذوا
أج��َم��ع��ا دارَة اب��ُن ق��اَل م��ا ال��س��ي��ُف م��ح��ا ف��إنَّ��ه ��ج��اَج ال��ضِّ ف��ي��ه تُ��ك��ِث��روا وال

الَعذَل. السيُف سبََق هذا: قبل من السائر واملثل
بن سعيد صاحب منصور، بن ُسليم بني موىل درهم»، بن «زكريا األدب أهل ومن

يقول: الذي هو وزكريا الحريش، عمرو

ال��نَّ��اس��ا يَ��ش��ُك��ُر ال م��ن ال��ل��َه يَ��ش��ُك��ُر ال ن��ع��م��ِت��ه ف��ْض��َل ل��س��ع��ي��ٍد تُ��ن��ِك��روا ال

دويس» السَّ هللا عبد بن ادق «الرسُّ الحريش إىل هشام هه وجَّ ممن األدب أهل ومن
وإحراق انتهاب األزد دور يف الجند من كان باألزد ُقتيبة بن َسْلم ظِفر وملا الفاريس،
ُهريم إن األمري، أيها فقال: قتيبة بن سلم إىل شيبة بن شبيب فقام قبيحة، وآثار
شأن يف امللك عبد بن ليزيد قال — ِمنطيق غري وكان — َطحمة أبي بن عدي بن
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فافعل نرصك، نرص وال ظلمك، ظلم أحًدا رأينا ما وهللا إنا املؤمنني، أمري يا املهالبة:
نُقْلها. الثالثة

مروان، بن امللك عبد إىل التغلبي اج» الحجَّ بن هللا «عبد قام عدي: بن الهيثم قال
إليه، يصل ال حوًال ببابه فأقام عليه، حِنًقا امللك عبد كان وقد به، االتصال أراد كان وقد

فقال: َركباته بعض يف وجهه يف ثار ثم

ال��َم��دَف��ُع ف��أي��َن تَ��دف��ُع��ن��ي وأراَك َخ��لَّ��ت��ي وتَ��رتُ��َق ل��تَ��رح��َم��ن��ي أدنُ��و

فقال: النار. إىل امللك: عبد فقال

ُم��ت��ض��ع��ِض��ُع ف��رأُس��ه ال��زُّب��ي��ِر واب��َن َح��رَّه��ا س��ع��ي��ٍد ب��ن��ي أذَق��َت ول��ق��د

هللا. أستغفر وأنا ذاك، بعض كان قد امللك: عبد فقال
األمر، بعض العجيل َفْرخ» بن «الُعَديل وبني اج الحجَّ بني كان ُعبيدة: أبو وقال

الُعديل: فقال بالقتل، اج الحجَّ ده فتوعَّ

َم��ِه��ي��ُض ال��ف��ؤاِد ف��ي َع��ظ��ٌم يُ��ح��رَُّك ك��أنَّ��م��ا ح��تَّ��ى ��اِج ب��ال��ح��جَّ أُخ��وَُّف
َع��ري��ُض ال��يَ��ع��ُم��الِت ألي��دي ِب��س��اٌط تَ��ن��اَل��ن��ي أْن م��ن ��اِج ال��ح��جَّ ي��ِد وُدوَن
َرح��ي��ُض ال��غ��اس��الِت ب��أي��دي ُم��الءٌ َس��رابَ��ه��ا ك��أنَّ أش��ب��اٌه َم��ه��اِم��ُه

أيها فقال: العريض؟ بساطك اك نجَّ هل ُعَديل، يا له: فقال اج الحجَّ به َظِفر ثم
فيك: أقول الذي أنا األمري،

دل��ي��ُل ع��ل��يَّ ��اٍج ل��ح��جَّ ل��ك��اَن ب��أُس��وِم��ه��ا أو ب��ال��َع��نْ��ق��اءِ ك��ن��ُت ول��و
وخ��ل��ي��ُل ُم��ص��ط��ًف��ى إم��اٍم ل��ك��لِّ وس��ي��ُف��ه ال��م��ؤِم��ِن��ي��َن أم��ي��ِر خ��ل��ي��ُل
َرس��وُل ال��ض��الِل ب��ع��ِد م��ن ال��ن��اَس ه��دى ك��أنَّ��م��ا ح��تَّ��ى اإلس��الِم ُق��بَّ��َة ب��ن��ى

بيني الذي كان فقد وأختها؛ وإيَّاك دمك، واحقن نفسك، اربح الحجاج: له فقال
الُحبارى. إبهام من أقَرصَ قتلك وبني

واِليَها، وكان باملدينة، خطيبًا سفيان أبي بن ُعتبة بن الوليد وقام الحسن: أبو قال
الناس، أيها قال: إبطاءهم ِزنباع بن َروح رأى فلما يزيد، بيعة إىل ويدعو معاوية يَنْعى
هذا له هللا جعل ومن قريش إىل ندعوكم ولكنا وكلب، وُجذام لخم إىل ندعوكم ال إنا
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املوت، وفضالت والطاعون الطعن أبناء ونحن معاوية، بن يزيد وهو به، ه واختصَّ األمر
الناس. فبايَع شئتم. ما والفائدة املعونة من وأطعتم أجبتم إن وعندنا

فقال: املخزومي، امُلغرية ولد من إسماعيل، بن إبراهيم وخطب قال:

ب��ال��َع��رَف��ِج» َح��م��اُم��ه ي��ل��وذُ «ص��ق��ًرا ن��ف��س��ه أح��َزَر ش��اء م��ن ال��وغ��ى اب��ُن أن��ا

قال: ثم

َح��ُروْن أس��ٍد ِح��سَّ َس��ِم��ع��َن ال��َوِج��ي��ْن أح��ِم��رَة اس��ت��وثِ��ق��ي
ويَ��ن��ت��ِزي��ْن يَ��ض��ِرط��َن ف��ه��نَّ

من لهم: يُقال لقوٍم عجبًا يا فظٍّا، يكون أن القريشَّ ألُبغض إني وهللا قال: ثم
له فقال يخطب، وهو الناس ُعْرض من رجل فتكلم قريش. من نا أمُّ فيقولون: أبوكم؟
عند ال القرآن، قراءة عند باإلنصات أُِمرنا إنما فقال: يخطب. اإلمام فإن صه؛ غريه:

الوجني. أحِمرة ُرضاط
إني اللهم دعائه: يف يقول وهو األعواد هذه عىل ُهبرية» «ابن سمعت آخر: وقال

يُطري. صديٍق ومن يفري، جليٍس ومن يَرسي، عدوٍّ من بك أعوذ
خال ُمحرث، بن صفوان بن نضلة بن علقمة» بن «نافع كان الحسن: أبو قال
سهم بني من فتًى أن وبَلغه يُغمده، ال سيفه شاهًرا وكان واملدينة، مكة عىل واليًا مروان،
ودعني عيلَّ، تَعجْل ال الفتى: قال عنقه برضب وأمر به أُتي فلما قبيح، بكل يذُكره
وأموالنا، دمائنا يف تحكم الحرمني ُوليت نافع يا وأزيد. نعم قال: كالم؟ أَوِبك قال: أتكلَّم.
وأنت — داره يعني — واملروة الصفا بني ياقوتة وبنيت العرب، من عقائل أربع وعندك
حسبًا، وأكرمهم وجًها، الناس أحسن محرث، بن صفوان بن نضلة بن علقمة بن نافع
علينا ونِفست عليك، ننفسه ولم منه يشء عىل نحسدك فلم الرتاب، إال ذلك من لنا وليس

فكَّاك. ينفكَّ حتى تكلَّْم فقال: نتكلم؟! أن
أعياني ما صوحان: بن صعصعة قال الجعد، أبي بن جعد عن مجاهد، بن عيل
أن وأموالنا ديارنا من أُخِرجنا له: فقلت عليه دخلت عثمان، جواب أعياني ما أحٍد جواُب
مات من فمنا هللا؛ ربنا قلنا أن وأموالنا ديارنا من أخرجنا الذين نحن قال: هللا. ربنا قلنا

باملدينة. مات من ومنا الحبشة، بأرض
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َلمة، السَّ َعْصب وألعصبنَّكم العصا، َلْحو أللُحَونَّكم وهللا ِمنربه: عىل اج الحجَّ وقال
األخالق، ومساوئ والنفاق، الشقاق أهل يا العراق، أهل يا اإلبل. غرائب رضب وألرضبنَّكم
يُراد الذي التكبري ولكنه الرتغيب، يف هللا به يُراد الذي بالتكبري ليس تكبريًا سمعت إني
العصا، وعبيد اللكيعة، بَني أْي فتنة. قصُف تحتها َعجاجٌة أنها عرفت وقد الرتهيب، به

الدابر. كأمس ألتركنَّكم عًصا قرعت لنئ وهللا اإلماء، وبني
العراق أهل به صنع ما ويذكر يخطب اج الحجَّ سمعت ربما قال: دينار بن مالك
بالُحجج. تخلُّصه وحسن لبيانه صادق؛ وأنه يظلمونه أنهم نفيس يف فيقع بهم، صنع وما
حبيٍب إىل منه يدفع أن وأراد فَقِبل، دينار بن مالك منه فأعطى ماًال، الحجاج م وقسَّ
فقال املال، ذلك م يقسِّ هو وإذا بمالك، حبيب مر ثم شيئًا، منه يقبل أن فأبى محمد أبي
اج آلحجَّ باهلل، أسألك هناك، مما دعني حبيب: له فقال قِبلناه. لهذا محمد، أبا مالك: له
إليك حبَّب يشء يف خري فال حبيب: فقال اليوم. بل قال: اليوم؟ قبل أم إليك أحبُّ اليوم

اج. الحجَّ
الذي هللا عبد نهر عىل عامر» بن هللا «عبد مع الضبِّي َخَرشة» بن «َغيالن ومر
أيها أَجل غيالن: فقال امِلرص! هذا ألهل النهَر هذا أصَلَح ما هللا: عبد فقال البرصة، يشقُّ
وتأتيهم مياههم، ومسيل لشفاههم ويكون السباحة، ِصبيانهم فيه القوم يعلِّم األمري،
عامر، ابن عادى قد وكان النهر، ذلك عىل زياًدا يُساير غيالن مر ثم قالوا: ِمريتهم. فيه
تنزُّ األمري، أيها وهللا أَجل غيالن: فقال امِلرص! هذا بأهل النهَر هذا أرضَّ ما زياد: فقال

بعوضهم. تَكثُر أجله ومن ِصبيانهم، فيه ويغرق ُدورهم، منه
فليس البيان حسن نفس فأما املذهب، هذا ِمثل كرهوا إنما البيان كِرهوا فالذين

وخباًال. جهًال بذلك وكفى الِعي، مدح البيان ذم ومن عنه، عجز من إال ه يذمُّ
املذهب. بهذا شبيًها فيه ذهب كالٌم املأكول الجبن يف صفوان بن ولخالد

ظننت ما فقال: اليمن، وايل يومئٍذ وهو يوسف، بن محمد مجلس عن طاوس ورجع
يوسف ابَن أبلغ رجًال سمعت اليوم، كان حتى هلل معصية يكون هللا» «سبحان قول أن
فغضب الكالم، لذلك كاملستعِظم هللا»، «سبحان املجلس يف رجل له فقال كالًما، رجل عن

يوسف. ابن
وكان امللك، عبد بن سليمان عىل مسلم أبي بن يزيد دخل وغريه: الحسن أبو قال
فقال: هللا. لعنُة املسلمني عىل وسلَّطك َرَسنك أَجرَّك رجٍل عىل قال: رآه فلما دميًما،
الستعظمت ُمقِبل عيلَّ واألمر رأيتني ولو ُمدِبر، عني واألمُر رأيتني إنك املؤمنني، أمري يا
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يا فقال: بعُد؟ جهنم قعر بَلغ اج الحجَّ أَفَرتى سليمان: فقال استصغرت. ما أمري من
وشمال أبيك يمني عىل قابًضا وأخيك، أبيك بني القيامة يوم اج الحجَّ يجيء املؤمنني، أمري

شئت. حيث النار من فضعه أخيك،
أن وهمَّ والدرهم، الدينار عن ة بالِعفَّ ُمسلم أبي بن يزيد املهلَّب بن يزيد وذكر
أزهد هو من عىل أدلُّك أال هللا: رحمه العزيز عبد بن عمر فقال أمره، من ا مهمٍّ يستكفيَه

إبليس. قال: بىل. قال: الخلق؟ رشُّ وهو منه والدرهم الدينار يف
إذا األمري، هللا أصلح يُستخلف: أن قبل امللك عبد بن للوليد األحنف بن أُسيلِم وقال
ملا فهمك رسعة رأوا فإذا تعلم، عما فَسْلهم الرجال سألت وإذا تُحققه، فال ظنٍّا ظننت

تعلم. ال عما لك يسأل من وُدسَّ تعلم، ال فيما ذلك بك ظنُّوا تَعَلم
فيه يقول الذي وهو وجاه، وعقل وأدب بياٍن ذا األسدي األحنف بن أُسيلم وكان

الشاعر:

وت��رج��ع��وا؟ تُ��ح��بَ��وا ال��ش��اِم أه��ِل ب��س��يِّ��ِد ل��ك��م ه��ل ال��ُم��ِح��ثُّ��ون ال��رَّك��ُب أيُّ��ه��ا أال
��ُع تَ��س��مَّ ألُذٍن أو ��ا تَ��دجَّ ل��َع��ي��ٍن ب��م��ك��اِن��ه خ��ف��ا ال ذاك��م أَُس��ي��ِل��ُم
َق��ع��َق��ع��وا ال��ب��اِب َح��ْل��ق��َة ال��رج��اُل وه��اَب ان��ت��َم��وا إذا ال��ذي��ن ال��ِب��ي��ِض ال��نَّ��َف��ِر م��ن
أن��َزُع ف��ْه��و رأَس��ه ال��دِّه��اِن وِط��ي��ُب َف��ْرَق��ه ال��ِم��س��ِك م��ن األح��وى األذَف��ُر ج��ال
وأوس��ع��وا ��وا أرقُّ بُ��رَدي��ه َح��وَك ل��ه ح��اَول��وا ال��ي��م��ان��وَن ��وُد ال��سُّ ال��نَّ��َف��ُر إذا

واملذاكرة. الحفظ أشعار من الشعر وهذا
استُخلف، بعدما امللك عبد بن سليمان عىل العراق ُوفود َقِدمت قال: عدي بن الهيثم
عبًدا كان اج الحجَّ هللا عدوَّ إن بعضهم: فقال يشتمونه، فقاموا اج، الحجَّ بشتم فأمرهم
هللا عدوَّ إن هذا؟ شتٍم أيُّ سليمان: قال العرب. يف له نسب ال ر، َقنوَّ ابن ر َقنوَّ زبَّابًا،
لك كنُت وأخوك أبوك رأى ما يفَّ رأيت فإن ِمداد، من نقطة أنت إنما إيلَّ: كتب اج الحجَّ
أثبتُك. شئُت وإن مَحوتُك شئُت فإن النقطة، وأنت اج الحجَّ فأنا وإال لهما، كنت كما
األشعري موىس أبي بن بردة أبي ابن فقام يلعنونه، الناس فأقبل هللا. لعنه فاْلَعنوه
يتزيَّن هللا عدوُّ كان قال: هات. قال: بعلم. هللا عدو عن نُخربك إنا املؤمنني، أمري يا فقال:
وأكذب الفراعنة، َعَمل َعِمل نزل فإذا األخيار، بكالم فيتكلم امِلنرب ويصعد امُلوِمسة، تزيُّن
به تأتي ما ال الشتم، وأبيك هذا َحيوة: بن لرجاء سليمان فقال ال. الدجَّ من حديثه يف

السفلة.
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يوسف، بن اج الحجَّ عىل وحنظلة تميم بن عمرو من ناس قطع قال: عوانة وعن
حقٍّ عن فال الفتنة، استخلصتم فإنكم بعد، أما يوسف، بن اج الحجَّ من إليهم: فكتب
ِقبيل من عليكم يَِرد ما أوَل يكون أن ألُهمُّ إني هللا، وايم تنهَون. منكٍر عن وال تُقاتلون،
والسواد خرابًا، والديار يتامى، واألبناء أيامى، النساء وتدع والتالد، الطارف تنسف خيٌل
الذي املاء إىل تصري حتى لها ضامنون املاء ذلك فأهل ماء بأهل مرَّت رفقٍة فأيُّما بياًضا.

والسالم. بغريه. وُعظ من والسعيد إليكم، مني تقدمًة يليه،
السوداء العمامة صاحب الناس أخَطُب يقول: اج الحجَّ كان قال، ُمحارب بن َمسلمة

سكت. شاء وإذا خطب، شاء إذا البرصة، أخصاص بني
للخطب. نفسه يُنصب لم إنه يقول: الحسن. يعني

ِحمري من رجل قام األحنف، وفيهم يزيد شأن يف معاوية عند الخطباء اجتمعت وملا
الفعال. وعلينا املقال، عليهم — الجمال يريد — الكمال أفواه نُطيق ال إنا فقال:

ِنزار. خطباء تشاُدق عىل يدل الِحمريي من وهذا
أُصيبت أدري» «ال قول العالم ترك إذا عبَّاس: ابن قال قال، ُعيينة بن سفيان
العلم. نصف أحرز فقد أدري» «ال قال من هللا: رحمه العزيز عبد بن عمر وقال َمقاتله.
امُلنة. وقوة الطلب، وكثرة التثبت، جودة عىل دلَّنا فقد القوة هذه نفسه عىل له الذي ألن
ِعلمكم يف يزيد من قال: نُجالس؟ من عليه: هللا صلوات مريم ابن للمسيح وقيل
فقال: يبكون بقوم املسيح ومر عمله. اآلخرة يف بكم ويرغِّ رؤيتُه، هللاَ وتُذكِّركم َمنطُقه،

لكم. يُغفر اتركوها قال: ذنوبهم. يخافون قالوا: يبكون؟ لهؤالء ما
عبد عىل شاعًرا، خطيبًا وكان الُعريان، بن األسود بن الهيثم دخل الوصايف: قال
أن أُحبُّ كنت ما مني ابيضَّ قد أجدني قال: نجدك؟ كيف له: فقال مروان بن امللك
مني والَن يلني، أن أُحبُّ كنت ما مني واشتدَّ ، يَبيضَّ أن أُحبُّ كنت ما مني واسودَّ ، يَسودَّ

أنشد: ثم يشتد. أن أُحبُّ كنت ما

��َح��ْر ب��ال��سَّ وُس��ع��اٌل ال��ِع��ش��اءِ نَ��وُم ال��ِك��بَ��ْر ب��آي��اِت أُن��بِّ��ئْ��َك اس��َم��ْع
َح��َض��ْر ال��زَّاُد إذا ال��طَّ��ع��ِم وِق��لَّ��ُة اع��ت��َك��ْر ال��ل��ي��ُل إذا ال��نَّ��وِم وِق��لَّ��ُة
َح��ذَْر إل��ى أزداُده وَح��ذًرا ال��نَّ��َظ��ْر وتَ��ح��م��ي��ُج ال��طَّ��رِف وُس��رع��ُة
��َج��ْر ال��شَّ يَ��بْ��ل��ى ك��م��ا يَ��ب��َل��وَن وال��نَّ��اُس ال��طُّ��ُه��ْر َق��ب��ِل ف��ي ال��َح��س��ن��اءَ وتَ��رِك��َي
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رائد امِلراء الحسني: بن هللا عبد وقال بالفكر. والكهول بامِلراء، األحداث ُمروا وقالوا:
الغضب. به يأتيك عقًال هللا فأخزى الغضب؛

امَلِرح، والفرس العالم، والرجل امُلتواني، الرجل معارشتهم؛ تشتدُّ أربعة وقالوا:
امُلعربد، النديم مؤنتهم؛ تشتدُّ أربعة يُعارضه: مجاهد أبو غاٍز وقال اململكة. الشديد وامللك

نفروا. إذا والسفلة التائه، واملغنِّي األحمق، والجليس
وعيد. أو زجر إال الكالم وما واللفظ، باللحظ فالن عيلَّ أقبل اني: الغسَّ ِشمر أبو وقال
أحَزَم الجاهلية يف حي عىل أَغرُت ما ِمسعر: عنه ذلك وروى الُحباب، بن ُعمري قال
من امرأة وقامت تغلب. من امرأًة وأعجز رجًال وأحزم كلب، من رجًال أعجز وال امرأًة
— النساء بطون وبقر الرجال فقتل بالبرش أوقع حني — حكيم بن اف الجحَّ إىل تغلب
إال قتلَت إن فوهللا ُرقادك؛ وأقلَّ ُسهادك، وأطال وأعماك، ك وأصمَّ فاك، هللا فضَّ له: فقالت
لخلَّيت ِمثَلها تلد أن لوال حوله: ملن اف الجحَّ فقال . ثُديٌّ وأعاليهن ، ُدميٌّ أسافلُهن نساءً

جهنم. نار من جذوة اف الجحَّ إنما فقال: الحسن ذلك فبلغ سبيلها.
معرش يا القائل: وهو رئيًسا، خطيبًا وكان حكيًما، الَعدواني الظَِّرب بن عامر وكان
حكيًما أكن لم وإني يُفارقه، حتى صاحبه يُفارق ولن َعزوف، ألوٌف الخري إن عدوان،

لكم. تعبَّدت حتى سيِّدكم أُك ولم الحكماء، اتبعت حتى
شيبان: بني أعىش وقال

ِس��نِّ��ي ق��اِرٍع وال ��ي ح��قِّ ب��ُم��ه��ت��َض��ٍم خ��ل��ي��ق��ت��ي ف��ي وال أْم��ري ف��ي أن��ا وال
أْج��ن��ي م��ا ش��رِّ م��ن م��والَي خ��ائ��ٍف وال ج��ن��ى م��ا ش��رِّ م��ن م��والي ُم��س��ِل��ٍم وال
أُذْن��ي َس��ِم��ع��ْت وم��ا َع��ي��ن��ي أب��ص��رْت ب��م��ا ع��اِل��ٌم َج��ن��ب��يَّ ب��يْ��ن ف��ؤاًدا وإنَّ
أع��ن��ي م��ا وأع��ِرُف أه��وى ب��م��ا أق��وُل أنَّ��ن��ي ��ع��ِر وال��شِّ ال��ع��ق��ِل ف��ي ��َل��ن��ي وف��ضَّ

إال العلم من يشء يف يستغرق أن للُقريش ينبغي ليس العبَّاس: ولد من رجل وقال
القول. من والشذر فالنُّتف ذلك غري فأما األخبار، علم

آخر: وقال

وع��اِم ال��دِّن��اِن ف��ي ع��اٍم ره��ي��ن��ِة رق��ي��ق��ٍة ال��ُع��ي��وَن تُ��ع��ِش��ي وص��اف��ي��ٍة
ظ��الِم ك��لُّ ان��ج��اَب ح��ت��ى ال��ل��ي��ِل م��ن ب��يْ��نَ��ن��ا ال��رويَّ��َة ال��ك��اَس ب��ه��ا أَدْرن��ا
ه��ش��اِم ب��َن أح��م��َد ن��ح��ك��ي ال��ِع��يِّ م��ن ك��أنَّ��ن��ا ح��ت��ى ال��ش��م��ِس ق��رُن ذرَّ ف��م��ا
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فقال: سيبويه، كتاب يقرأ وهو أسيد بن عتَّاب ولد من بفتًى قريش من رجل ومر
َعروضيٍّا، نحويٍّا الرجل يكون عتَّاب: ابن وقال امُلحتاجني! وِهمة املؤدِّبني ِعلم لكم، أف
يرىض وهو للشعر، راوية للقرآن، حافًظا الحساب، جيِّد الكتاب، وحسن فرضيٍّا، اًما وقسَّ
للمعاني، التخريج حسن البيان، حسن كان رجًال أن ولو درهًما. بستِّني أوالدنا يُعلِّم أن

درهم. بألف يرَض لم ذلك، غري عنده ليس
الناس أحذق وهو بابًا ليعلِّق يُدعى الذي ار كالنجَّ عنده إمتاع ال الذي النحوي ألن
الحاالت يف يُراد اإلمتاع وصاحب انِرصف. له: فيُقال الباب، ذلك تعليقه من يفرغ ثم

كلها.
يكاد ال فإنه السوء؛ جليس عىل الصرب نفسك عوِّد فياني: السُّ يزيد بن هللا عبد وقال
أذنًا فألِزْمه سؤاله، يف ك وغمَّ بنفسه، عليك ثقل من العزيز: عبد بن سهل وقال يُخطئك.
استثقل إذا هريرة أبو كان قال: أبيه، عن صالح، أبي بن سهيل عمياء. وعينًا اء، صمَّ

أميَّة: أبي ابن وقال منه. وأِرْحنا له اغفر اللهم قال: رجًال

َم��ق��ي��ت��ا بَ��غ��ي��ًض��ا إل��يَّ وك��اَن َم��ج��ِل��ٍس ف��ي ال��رَّق��اش��يَّ َش��ِه��دُت
��ك��وت��ا ال��سُّ ع��ل��ي��ك اق��ت��رح��ُت ف��ق��ل��ُت تَ��ش��ت��ه��ي م��ا ك��لَّ اق��ت��ِرْح ف��ق��اَل

أحَسنَه. يشء كل من فُخذوا يُحىص، أن من أكثر العلم عبَّاس: ابن وقال
عمر إىل عتبة بن الوليد بن محمد خطب قال: عامر، بن العبَّاس عن املدائني،
عىل هللا وصىلَّ والكربياء، العزة رب هلل الحمد فقال: أخته، هللا رحمه العزيز عبد بن
يخَرت ولم واختارك ُحْرمته، أوَدعك من ظنٍّا بك أحسن فقد بعد، أما األنبياء. خاتم محمٍد

بإحسان. ترسيح أو بمعروف إمساك هللا؛ كتاب يف ما عىل زوَّْجناك وقد عليك،
فقال: تمجيد، وال تحميد بال خطبته تكون أن وكِره القول وأعجله أعرابي وخطب

حاجته. يف القول ابتدأ ثم عليه. غريه إيثار وال هللا، لِذكر َمَالل غري هلل، الحمد
منكم السائل حظ جعل وال الخري، يف حظكم هللا جعل فقال: ناًسا أعرابي وسأل

صادقة. ِعذرًة
إما النض، كثري الدَّخل، كثري املال، كثري له صديق إىل سيابة بن إبراهيم وكتب
واملال قليل، والدَّخل ثقيل، والدَّين كثري، العيال الرجل: إليه فكتب سائًال، وإما ُمستسلًفا
محجوًجا كنت وإن صادًقا، هللا فجعلك كاذبًا كنت إن إبراهيم: إليه فكتب عليه. مكذوب

محذوًرا. هللا فجعلك
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الشاعر: وقال

يَ��ِض��ي��ُره��ا ش��يءٍ غ��ي��ِر ف��ي ص��ام��ٍت بَ��ِن��ي يُ��ِف��دنَ��ن��ي ال��زَّم��اِن ُم��ِف��ي��داِت ل��ع��لَّ

ِقني اللهم أعرابي: وقال سوء. امرأ فأكون سوء ماء تُنِزلني ال اللهم أعرابي: وقال
فقال: الظالم. من أعذر الشحيح يقول: رجًال الرَّبعي ُمجاشع وسمع الكرام. عثرات

ح. الشُّ خريُهما شيئني هللا أخزى
فروة: أبو وأنشدنا

ال��ك��اذُب يُ��ث��اُب م��ا م��دح��تُ��ك ��ا ل��مَّ ف��أثَ��ب��تَ��ن��ي ك��اذبً��ا َم��دح��تُ��ك إنِّ��ي

معاذ: بن عيل وأنشد

وال��ث��ال��ُب ال��َم��ث��ل��وُب ف��أِث��َم وث��اَل��ب��تُ��ه ع��م��ٌرو ث��اَل��بَ��ن��ي
ك��اذُب ص��اِح��ِب��ه ع��ل��ى ك��لٌّ ال��خ��ن��ا وق��ال خ��ي��ًرا ل��ه ق��ل��ُت

سعيد، بن عمرو مروان بن امللك عبد قتُل الزبري بن هللا عبَد بَلغ ملا قال: معرش، أبو
بما بعًضا الظاملني بعض نويلِّ كذلك الشيطان، لطيم قتل ِذبَّان أبا إن فقال: خطيبًا قام

يكسبون. كانوا
إن الناس، أيها يا قال: املنرب عىل عنه، تعاىل هللا ريض عفان، بن عثمان جلس وملا
قم بالفتح. الزبري بن هللا عبَد رسح أبي ابن إليكم بعث وقد إفريقية، عليكم فتح قد هللا
عىل النساء أنكحوا الناس، أيها يا قال: نزلت فلما وخطبت، فقمت قال: الزبري. ابن يا

هذا. من به أشبه ولًدا الصدِّيق بكر ألبي أَر لم فإني وأخواتهن؛ آبائهن
الجرمي: وقال

ُم��وَل��ُع ب��ال��ذخ��ائ��ِر ال��م��ن��اي��ا وس��ه��ُم ��ٍة ُم��ِل��مَّ ل��ك��لِّ ذُخ��ًرا وأع��َددتُ��ه

والخطب: باألدب الخوارج من جماعة الَعيزار أبو وذكر

ال��خ��طَّ��اِر وال��ق��ن��ا ال��ق��واض��ِب ب��ي��َن ِدرَع��ه يَ��رَك��ُب ل��ل��م��وِت وُم��س��وٍِّم
ض��اِر َم��خ��ال��ِب ف��ي ��َب تَ��ن��شَّ ِش��ل��ٌو ك��أنَّ��ه ال��رِّم��اُح وت��رف��ُع��ه يَ��دن��و
األع��م��اِر ق��ص��ي��رُة ��راَة ال��شُّ إنَّ تَ��نُ��وُش��ه وال��رِّم��اُح ص��ري��ًع��ا ف��ثَ��وى
ج��رَّاِر ك��ت��ي��ب��ٍة ك��لِّ ُض��م��ن��اءُ خ��ط��ب��اءُ ج��ئ��تُ��ه��م ��ا إمَّ أُدب��اءُ
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املبالغ، والرتهيب الرتغيب يف فبلغ الكلبي، األصم األبرد» بن «سفيان خطب وملا
يقول: أنشأ أصحابه، أعضاد يف فتَّ قد ذلك أن اليشكري» هالل بن هللا «عبد ورأى

غ��ل��ي��ُل ال��ُم��س��ِل��ِم��ي��ن ُص��دوِر ف��ي ل��ه��ا ب��ُخ��ط��ب��ٍة األص��مُّ ق��اَم ل��ق��د َل��َع��م��ِري
َل��َج��ُه��وُل إنَّ��ن��ي ِدي��ن��ي وف��اَرق��ُت بَ��يْ��ع��ت��ي ُس��ف��ي��اَن أع��ط��ي��ُت ل��ئ��ن َل��َع��م��ِري

وخوَّفني. غرَّني أي عضدي: يف فت
اليوم، منه أنَطَق أمِس كان ميتًا: اإلسكندر عند تكلَّموا الذين الخطباء أحد وقال

فقال: بعينه املعنى هذا العتاهية أبو فأخذ أمس. منه أوَعُظ اليوم وهو

َش��يَّ��ا ع��ل��ي��ك ال��بُ��ك��اءُ يُ��غ��ِن ف��ل��ْم َع��يْ��ن��ي ِب��َدرِّ ع��ل��يُّ ي��ا بَ��َك��ي��تُ��ك
وط��يَّ��ا نَ��ش��ًرا ُخ��ط��وبُ��ه ك��ذاك نَ��ش��ٍر ب��ع��َد َده��ِرك ُخ��ط��وُب ط��َوتْ��َك
ي��ديَّ��ا م��ن َق��ب��ِرك تُ��راَب ن��َف��ض��ُت إنِّ��ي ثُ��م ب��َدف��ِن��ك ُح��زنً��ا ك��ف��ى
ح��يَّ��ا ِم��ن��َك أوَع��ُظ ال��ي��وَم وأن��َت ِع��ظ��اٌت ل��ي ح��ي��اِت��ك ف��ي وك��ان��ت

كان أَما املاء: عامل إىل خاَصمته حني البنها األعرابية قول الحسنة األسجاع ومن
أصبحِت ابنها: فقال سقاءً؟ لك ثديي كان أَما ِفناءً؟ لك حجري كان أَما وعاءً؟ لك بطني

عنك. تعاىل هللا ريض خطيبة،
بخطبته. الخطيب ذلك يبلغ كما امُلتخري الوجيز بالكالم حاجتها عىل أتت قد ألنها

تَولب: بن النَّمر وقال

وأِص��ي��ب��ي ف��ان��ِط��ِق��ي َس��ِم��ْع��ن��ا ف��ق��ل��ُت وُخ��ط��ب��ت��ي ل��َل��ْف��ظ��ي ف��اس��َم��ْع أال وق��ال��ت
وخ��ط��ي��ِب ق��ائ��ٍل ��ا م��مَّ ف��ُق��بِّ��ح��ِت ب��أه��ِل��ه ول��س��ِت ��ا ح��قٍّ تَ��ن��ِط��ق��ي ف��ل��ْم

سأجلس أني يل تَمثَّل إال يديَّ بني قط أحٌد جلس ما خالد: أبي كاتب عياد أبو وقال
يَديه. بني

وإن اللسان، بالغة يريد ليس بَلِيًغا﴾. َقْوًال أَنُْفِسِهْم ِيف َلُهْم ﴿َوُقْل وجل: عز هللا قال
بالبالغة. إال يريد حيث القلوب من يبلغ ال اللسان كان

فالنة ذكرت اللهم، باْسِمك النساء: خطبة يعني الجاهلية، يف قريش خطبة وكانت
أعطيت. ما ولنا سألت ما لك اللهم، باِسِمك مشغوف. بها وفالن
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قال: ثم عليه، وأثنى هللا فَحِمد ابنه، الوليد امِلنرب َصِعد مروان بن امللك عبد مات وملا
وإنا هلل إنا بعده. والخالفة املؤمنني، أمري موت ثوابًا؛ ِمثلها أَر ولم ُمصيبًة، ِمثلها أَر لم
رحمكم هللا، بركة عىل فباِيعوا انهضوا النعمة. عىل هلل والحمد املصيبة، عىل راجعون إليه

فقال: ام همَّ بن هللا عبد إليه فقام هللا.

َع��وَق��ه��ا ال��ُم��ل��ِح��دوَن أراَد وق��د ف��وَق��ه��ا ال ال��ت��ي أع��ط��اَك ال��ل��ُه
َط��وَق��ه��ا ق��لَّ��دوك ح��تَّ��ى إل��ي��َك َس��وَق��ه��ا إال ال��ل��ُه وي��أب��ى ع��ن��َك

الناس. فبايَع
أذوب أجدني قال: تجدك؟ كيف فيه: مات الذي مرضه يف العاص بن لعمرو وقيل

ذلك؟ عىل الشيخ بقاء فما ُرزئي، من أكثر نجوي وأجد أثوب، وال
فُحْرص يَعِمدني الذي أما قال: تجدك؟ كيف ِعدَّة: أمراٌض به كانت ألعرابي وقيل

وأُْرس.
أهل يا العراق، أهل يا فقال: بواسط، يخطب املهلَّب بن يزيد سمعت ُمقاتل: وقال
لها ُرتبت قد دِسمة لقمٌة أفواههم يف الشام أهل إن األخالق، وَمكارم والسباق، السبق
جلود لهم فاْلبَسوا والجدال؛ بامِلراء لكم تاركيها غري وهم ساق، عىل لها وقاموا األشداق،

النُّمور.
الجاحظ».) لرتجمة وتكميل «استدراك وأوله الثاني، الجزء ويتلوه األول الجزء (انتهى
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وتكميل استدراك

األول اجلزء هبا ر املصدَّ اجلاحظ لرتمجة

منها سقطت أن الطابع إىل الجاحظ ترجمة تسليم إىل دفعتنا التي العجلة أثر من كان
وُجلُّها هنا، ها نستدركها أن فرأينا الطبع، تجارب شهودنا لعدم إليها يفطن لم أوراق
األدباء» «معجم ب املعروف األديب» معرفة إىل األريب «إرشاد كتاب عن صناه لخَّ مما
بن «محمد العبَّاس ألبي «الكامل» كتاب من اقتبسناه ما مع الرومي»، «ياقوت ملؤلِّفه
ذلك ليؤلف وتنسيقه القسم ذلك نسق عىل ننرشه وأن الُكتب، من وغريه امُلربد» يزيد
إال األول القسم يف ذُِكر مما القسم هذا وسنُخيل العظيم، الكاتب لهذا كاملة تامة ترجمًة

إيضاح. فضل أو بيان زيادة فيه كان ما

وأوليته وكنيته نسبه (1)

الجاحظ املزرع: بن يموت قال الكناني. قلع بن عمرو القلمس ألبي موًىل الجاحظ كان
وقال الكناني. قلع بن لعمرو اًال جمَّ وكان فزارة، له يُقال أسود جده وكان أمي، خال

بسيحان. والسمك الخبز يبيع الجاحظ رأى من حدَّثني قال: املادي حدَّث املرزباني،

ومنزلته مقامه (2)

سعيد أبو ثني حدَّ الجاحظ»: «تقريظ يف ألَّفه الذي كتابه يف التوحيدي حيَّان أبو قال
جماعة ثنا حدَّ قال، — صدوق من ورشعك عاِلم، من وناهيك رجل، من ك وهمَّ — السريايف



والتبيني البيان

ثالثة عىل إال العربية األمة هذه أحسد ما قال: ُقرَّة بن ثابت أن الُكتاب الصابئني من
أنُفس:

وجزالته ويقينه، ودينه ظه، وتحفُّ وحذره ويقظته، سياسته يف الخطاب بن عمر أولهم:
صافية، قريحة مع بنفسه، وكبريه أمره صغري يف وقيامه وشهامته، ورصامته وبذالته،
وصدر مأمومة، وعزيمة مأمونة، وطويَّة شديد، وقلب عضب، ولسان وافر، وعقل
حارض، وتوفيق طاهر، ورس لقوح، ورويَّة نضوح، وبديهة ُمنفسح، وبال ُمنرشح،
أساسه وأحكم بُنيانه، وشيَّد الدين دعم غريب. وشأن عجيب، وأمر ُمصيب، ورأي
إىل أمر يف جنح ما ِمسكني، زي يف مِلٌك بُرهانه. وأنار حجته وأوضح أركانه، ورفع
وأسا، جرح كالظهارة. وبطانته كالبطانة، ظهارته خنا. عىل طرفه غض وال ونى،

وسطا. واستخذى وأعطى، ومنع وقسا، والن
الرجال. نوادر من كان لقد وهلل. هللا يف ذلك كل

وتقوى، علًما النجوم دراري من كان فلقد البرصي؛ الحسن أبي بن الحسن والثاني:
مواعظه ونصاحة. وفصاحة ومعرفة، وفقًها وتنزًُّها، وتألًُّها ة، وِرقَّ ة وِعفَّ وورًعا، وزهًدا
ُمدانيًا. وال قريبًا ال ثانيًا، له أعرف وما بالعقول، تلتبس وألفاظه القلوب، إىل تصل
يُقَرف لم سنًة سبعني عاش رسيرته. وزن يف وعالنيته َمخربه، وفق منظره كان
الحريم، محروس األديم، نقي الدين، سليم فحشاء. وال بِريبة يَُزن ولم شنعاء، بمقالٍة
ويفيض بيانه، من يوسعهم ملا اللباس؛ وأصناف الناس، من رضوبًا مجلسه يجمع
الحالل يسمع وهذا التأويل، منه ن يُلقَّ وهذا الحديث، عنه يأخذ هذا بافتنانه؛ عليهم
وهذا الُفتيا، له يحكي وهذا املقالة، له يجرِّد وهذا كالمه، يف يتبع وهذا والحرام،
تدفًقا، اج العجَّ كالبحر هذا جميع يف وهو املوعظة، يسمع وهذا والقضاء، الحكم يتعلم
املنكر عن والنهي باملعروف باألمر ومشاهده مواقفه تنَس وال تألًقا. اج الوهَّ وكالرساج
والوجه الرحب، والصدر الجزل، واللفظ الفصل، بالكالم األمراء وأشباه األمراء عند
العلم، وبهجة الدين، شارة مع وفالن، وفالن اج كالحجَّ العضب، واللسان الصلب،
كرسيه تحت يجلس هللا. عن رائمة تُذهله وال هللا، يف الئمة تثنيه ال التُّقى. ورحمة
صاحب إسحاق أبي وابن الكالم، صاحبا وواصل وعمرو التفسري، صاحب قتادُة

ونظراؤهم. هؤالء وأشباه الدقائق، صاحب السبخي وَفرقد النحو،
َمجراه؟ يجري ذا ومن ِمثله، ذا فمن
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امُلتقدمني وِمدره امُلتكلمني، وشيخ املسلمني، خطيب الجاحظ، عثمان أبو والثالث:
الجدال، يف النظَّام ضاَرع ناَظر وإن البالغة، يف سحبان حكى تكلَّم إن وامُلتأخرين.
القلوب، حبيب مزيد عىل زاد هزل وإن قيس، عبد بن عامر َمسِك يف خرج جدَّ وإن
ُمثمرة. أفناٌن ورسائله زاهرة، رياٌض ُكتُبه العرب. ولسان األدب، شيخ األرواح، وَمراح
استبقاءً. التواضع له قدَّم إال منقوص له تعرَّض وال آنًفا، رشاه إال ُمنازع ناَزعه ما
له، تسلِّم والخاصة عنه، تأخذ والعلماء وتُنادمه، تُصافيه واألمراء تعرفه، الخلفاء
وبني واألدب، الرأي وبني والعلم، الِفطنة وبني والقلم، اللسان بني جمع تُحبه. والعامة
عقبه، الرجال ووطئ حكمته، وفشت عمره، طال والفهم. الذكاء وبني والنَّظم، النثر

به. باالقتداء ونجحوا إليه، باالنتساب وافتخروا أدبه، وتهاَدوا
الخطاب. وفصل الحكمة أوتي لقد

وال ا، حقٍّ للمسلمني وال ُحرمة، لإلسالم يرى ال صابئ قول وهو ثابت، قول هذا
الحكم، هذا وحكم النظر، هذا ونظر االنتقاد، هذا انتقد قد ِذماًما، منهم ألحد يوجب
ما وعقل التقليد، من بها لطخ ال ونفس الَهول، من عليها غشاوة ال بعنٍي الحق وأبرص
والخلف الطاهر، السلف من هؤالء غري فضل ذلك مع نجهل ولسنا بالعصبية. تحيَّل
ولعله ولُغتنا، ِملَّتنا أهل من وال منا، ليس رجل من عجب فضل عجبنا ولكنا الصالح،
وقف وال امَلنقبة، من للحسن ما كل استوعب وال الخربة، كل الخطاب بن عمر خرب ما
الَعجب، هذا ويَعجب القول، هذا يقول والحكمة، البيان من عثمان ألبي ما جميع عىل
عليه الطاعن يأبى بما ويصفه عثمان، بأبي كالمه ويختم الحسد، هذا بهم تنا أمَّ ويحسد
الجهل إال هذا هل عليه، للموفر وأنه له، ذلك ادُّعي إذا ويغضب منه، يشء له يكون أن

به؟ املبتىل يُرحم الذي
أنُفس؛ ثالثة عىل فيها عيال كلهم الناُس علوم ثالثة العميد: بن الفضل أبو وقال
إليه، ُمشريًا بعده فيه يتكلم من جعل ما وخلَّد دوَّن ألنه حنيفة؛ أبي فعىل الفقه أما
والعارضة واللََّسن والفصاحة البالغة وأما الُهذيل. أبي فعىل الكالم وأما عنه. وُمخربًا

الجاحظ. عثمان أبي فعىل
هنا ها إن يل: فقيل باألندلس كنت النجريمي: عمرو بن الحسن محمد أبو وقال
فرأيت فأتيته خلف. أبا ويُكنى يزيد، بن م بسالَّ يُعَرف الجاحظ عثمان ألبي تلميذًا
األندلس. إىل عثمان أبو يقع ولم عثمان أبي مع اجتماعه سبب عن فسألته ا، ِهمٍّ شيًخا
كتاب إلينا فوقع عثمان، أبي بلقاء ملوكنا عند يَُرشف باملرشق العلم طالب كان فقال:
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فبَلغ له، والتبيني» «البيان كتاب عندنا أردفه ثم إليه، فأشاروا له والتدوير» «الرتبيع
بغداد قصدت حتى يشء عىل أعرِّج ال فخرجت قال: الكتابني. بهذين الصكاك الرجل
البرصة. إىل انحدر قد يل: فقيل إليها فأصعدت رأى. من بُرسَّ هو فقيل: عنه، فسألت
عرشون وحواَليه جالس هو فإذا إليه ودخلت فأُرشدت منزله، عن وسألت إليه فانحدرت
يف وحرَّكها يده فرفع عثمان؟ أبو أيُّكم فقلت: فُدهشت غريه، لحية ذو فيهم ليس صبيٍّا
سالم. قلت: االسم؟ فما حمقاء. طينٌة فقال: األندلس. من قلت: أين؟ من وقال: وجهي
قلت: من؟ أبو ِرصت، ما بحق قال: يزيد. ابن قلت: من؟ ابن القراد. كلب اسم قال:
ال فإنك بوقت ارجع قال: العلم. قلت: تطلب؟ جئت ما زبيدة. قرد ُكنية قال: خلف. أبو
ة، قَّ الشُّ وبُْعد البلدية، جفاء أربع؛ خصاٍل عىل اشتملت فقد أنصفتَني؛ ما له: قلت تُفلح.
لحية ذو فيهم ليس صبيٍّا عرشين حويل فرتى قال: الداخل. ودهشة الحداثة، وِغرَّة

بها. تعرفني أن يجب كان غريي،
سنة. عرشين عليه فأقمت

الجاحظ ذكر طال وقد هفان] ألبي قيل [قال: مقسم ابن وحدثنا حيان: أبو قال
عقله؟ عن يُخدَع أِمثْيل فقال: بمخنقك؟ وأخذ بك ندَّد وقد الجاحظ تهجو ال ِلَم [له]:
بيت ألف فيه قلت ولو ُشهرًة، بالصني إال أمست مَلا أنفي أرنبة يف رسالة وضع لو وهللا

سنة. ألف يف بيت منها طنَّ مَلا
النحوي عيىس بن عيل به ثنا حدَّ ما ُكتُبه يف الحديث عجيب ومن حيَّان: أبو وقال
أول يف عثمان أبو ذكر يقول: بكر أبا شيخنا األخشاد ابن سمعت قال، الصالح الشيخ
النبي بني «الفرق جملتها يف بي ومر كالفهرست، ذلك ليكون ُكتُبه أسماء الحيوان كتاب
يف «الفرق» ذكر وأعاد التفرقة، عىل هكذا ذكرهما وقد النبوة»، «دالئل وكتاب واملتنبي»،
منهما، واحد عىل إال أقدر ولم الكتابني أرى أن فأحببت إليه، دعاه ليشءٍ الرابع الجزء
سوء يف وساءني ذلك ني فهمَّ خطأً، «الفرق» ب لُقب وربما النبوة»، «دالئل كتاب وهو
ُمناديًا أقمت ا حاجٍّ تعاىل هللا حرسها مكة ودخلت مرص من شخصت فلما به. ظَفري
أوطانهم، وتناُزح بُلدانهم، اختالف عىل اآلفاق من حضور والناس — يُنادي بعرفات
الجنوب، مهبِّ إىل الشمال مهبِّ ومن املغرب، إىل املرشق من وأجناسهم قبائلهم وتبايُن
النبي بني «الفرق كتاب عىل دلَّنا من هللا رحم — منظر يُشابهه ال الذي املنظر وهو
عرفات ترابيع يف املنادي فطاف قال: كان. وجه أي عىل الجاحظ عثمان ألبي واملتنبي»
ابن قال به. اعرتفوا وال الكتاب هذا يعرفوا ولم ِمنًى الناس ت حجَّ وقال: بالخيبة، وعاد

عذرها. نفيس أُبلغ أن بهذا أردت وإنما األخشاد:
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هو وهو — األخشاد ابن ِمثل يكون أن عثمان ألبي فضيلًة بها وحسبُك ياقوت: قال
الجاحظ بُكتب يُستهام — املعتزلة رءوس من عظيم رأٌس وهو الحكمة، علوم معرفة يف
ال اليوم الناس أيدي يف موجود الكتاب وهذا الحرام. والبيت بعرفات عليها يُنادَي حتى

أكثر. أو نسخة مائة نحو منه أنا رأيت ولقد منه، ِخزانة تخلو يكاد

وأساتذته وَمنشؤه مولده (3)

يف وُولِد (٧٦٧م)، ١٥٠ سنة أول يف ُولِدت بسنة، نُواس أبي من أَسنُّ أنا الجاحظ: قال
نص. بعده وليس الصحيح، هو وهذا قلت: آخرها.

البرصة. أهل من ِكناني الجاحظ البلخي: القاسم أبو وقال
الحسن أبي عن النحو وأخذ األنصاري، زيد وأبي واألصمعي ُعبيدة أبي من سمع
شفاًها العرب من الفصاحة ف وتلقَّ النظَّام، عن الكالم وأخذ صديقه، وكان األخفش،

بامِلربد.

معارفه (4)

الجاحظ؛ من أكثر والعلوم الُكتب أحبَّ من سمعت وال قط أَر لم قال: هفان، أبو حدَّث
دكاكني يكرتي كان إنه حتى كان، ما كائنًا قراءته استوىف إال قط كتاٌب بيده يقع لم فإنه
فإذا امُلتوكل، ملجالسة يحرض كان فإنه خاقان، بن والفتح للنظر؛ فيها ويبيت الورَّاقني
مجلس يف وقرأه ه خفِّ أو ه كمِّ من كتابًا أخرج لحاجٍة — املتوكل يعني — القيام أراد
ما فإني القايض، إسحاق بن وإسماعيل الخالء؛ يف حتى إليه عوده حني إىل املتوكل

ينفضها. أو ُكتبًا، يقلِّب أو كتاب، يف ينظر رأيته إال إليه دخلت
وكان النظَّام، أصحاب من الجاحظ عثمان أبو كان عيل: بن أحمد بكر أبو وقال
به الناس أعلم ومن لحدوده، الضبط شديد فيه، ر التبحُّ كثري بالكالم، العلم واسع
ويف الدين، نرصة يف جليلة مشهورة كثرية ُكتٌب وله والدنيا، الدين علوم من وبغريه
تداَولها وقد والهزل، الجد من رضوب ويف واألخالق، اآلداب و[يف] املخالفني، حكاية
يف ليس أنه َعِلم ُكتُبه أمر املميز العاقل تدبَّر وإذا فضلها. وعرفوا وقرءوها الناس
اإلسالم خالف وإيصال وجواهره، الكالم أصول ومعرفة األذهان، وشحذ العقول، تلقيح
وغري املعتزلة يف القدر عظيم والجاحظ تُشبهها، ُكتُب القلوب، إىل االعتزال ومذاهب

األمور. ويميزون الرجال يعرفون الذين العلماء من املعتزلة
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الرسائل ديوان يف الجاحظ (5)

العبَّاس بن إبراهيم خالفة يتقلَّد الجاحظ كان قال: الكاتب، محمد بن الرحمن عبد حدَّث
االنرصاف أراد فلما العيناء، أبو جاءه الديوان إىل جاء فلما الرسائل، ديوان عىل ويل الصُّ
الرجوع من يمكنه وال يخرج، يدعه ال أن الدهليز إىل وصل إذا حاجبه إىل الجاحظ تقدَّم
قدرتك أَريتَنا قد عثمان، أبا يا صوته: بأعىل فنادى ذلك، به ففعل العيناء أبو فخرج إليه.

عفوك. فأِرنا
ثم أيام ثالثة املأمون أيام الرسائل ديوان يف الجاحظ ر ُصدِّ الكاتب: ُدلف أبو وقال
نجم أفل الديوان هذا يف الجاحظ ثبت إن يقول: هارون بن سهل وكان فأُعفي. استعفى

الُكتَّاب.

وتصويبه الجاحظ تخطئة (6)

كتاب يف يقول األدب يف ومقدارك علمك يف ِمثلك للجاحظ: قلت امُلنجم، يحيى بن عيل قال
مالك قول ترى أال فصاحتها»، يف بالرجال تُشبَّه أن للجارية «ويُكره والتبيني» «البيان

الفزاري: أسماء بن

َوْزن��ا يُ��وَزُن ال��ن��اع��ت��ون يَ��ن��َع��ُت ��ا م��مَّ ه��و أَل��ذُّه وح��دي��ٍث
َل��ْح��ن��ا ك��ان م��ا ال��ح��دي��ِث وخ��ي��ُر نً��ا أح��ي��ا وتَ��ل��َح��ُن ص��ائ��ٌب َم��ن��ِط��ٌق

يف تُوري أي تلحن وإنما والفطنة، بالظرف وصفها وإنما األعراب، لحن من فرتاه
فكيف قال: ْه. فغريِّ فقلت: لذلك. فطنت فقال: له. قصدت ما وتتنكت أشياء عن لفظها

خطائه. عىل كتابه يف فهو الرُّكبان؟ به سارت بما يل
عن وورَّت به، إيلَّ أومأت ما الحديث خري أنَّ هذا بقوله الفزاري أراد محلم: أبو قال

الكالبي: قول وِمثله غرينا. يعلمه لئال به اإلفصاح

ب��ال��ُم��رت��اِب ل��ي��س وح��يً��ا ووح��ي��ُت ت��ف��ه��م��ـ��وا ل��ك��ي��م��ا ل��ك��م ل��ح��ن��ُت ول��ق��د

النفاق من بينهم ونه يتوحَّ فيما أي اْلَقْوِل﴾. َلْحِن ِيف ﴿َوَلتَْعِرَفنَُّهْم تعاىل: قوله ومنه
والطعن.

270



وتكميل استدراك

املنطق ُمقابل ألن للكالم؛ ُمحتملة املسألة أن وعندي التوحيدي: حيَّان أبو قال
يُستحب بل مكروه، وال ُمنَكر غري والفتيات الغواني من واللحن امللحون، املنطق الصائب
الجد وليس جد، واإلعراب أجرى، الغزل ومع أدعى، وللشهوة أشبه، بالتأنيث ألنه ذلك
الصائب املنطق أن يحيى بن عيل مذهب وعىل يشء، يف والتشاجي ق والتعشُّ التغزُّل من
املعنى هذا أن فَهْب وهذا، هذا تعرف وأنها التعريض، هو اللحن وأن الرصيح، الكالم هو
ُمراد يكون أن يجوز وقد ومردوًدا؟ لهوًجا اآلخر املعنى يكون أن ينبغي ِلَم مقبول،

بهذا. يشعر كما بهذا يشعر الشاعر ألن ذاك؛ الشاعر

ُكتُبه بعض جوائز (7)

أنا إنما وقال: م فتبسَّ َضيعة؟ بالبرصة ألك للجاحظ: قلت هارون، بن ميمون قال
وحمار. وخادم تخدمها، وجارية وجارية،

دينار. آالف خمسة فأعطاني الزيات امللك عبد بن محمد إىل «الحيوان» كتاب أهديت
دينار. آالف خمسة فأعطاني دؤاد أبي ابن إىل والتبيني» «البيان كتاب وأهديت

خمسة فأعطاني الصويل العبَّاس بن إبراهيم إىل والنخل» «الزرع كتاب وأهديت
تسميد. وال تجديد إىل تحتاج ال َضيعة ومعي البرصة إىل فانرصفت دينار. آالف

الخاصة رسائله من نَُخب (8)

الزيَّات: امللك عبد بن محمد إىل له كتاب من

من أنَفذُ هو شيئًا رأيت وال الغيظ، من أدوى قطُّ داءً الناس عاَلج ما وهللا، ال
ما املظلوم ولكن الذل، من املكروه لخصال أجمع بابًا أعلم وال األعداء، شماتة
وإن درك سبب عىل فهو له، يرثي من يجد دام ما وامُلبتىل يرجوه، من يجد دام
أقفالها، ُفتحت قد ُمصمتة، وضيقٍة فادحة، كربٍة من فكم األيام؛ به تطاولت
حسن ويف بفضلك، املعرفة يف أُقرصِّ فلم فيه ت قرصَّ ومهما أغاللها، وُفككت
احتملته، قد تقصري عىل األمل، م ُمقسَّ وال الهوى، ُمشتَّت ال وبينك، بيني النية
اإلغفال، وجرائم اإلدالل، ذنوب من يكون أن ذلك ولعل اغتفرته، قد وتفريط
تصف كما كنت وإن واإلنكار، اإلساءة بني أجمع فلن ذلك من كان ومهما
الزمان، هذا أهل شاكري من فإني التفريط، من تعرف وكما التقصري، من
من مرتبتك كانت أن عىل هللا أحمد وأنا املذهب، طي ومتوسِّ الحال، وحَسني
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طعم أذاقتني نعمة بك عيلَّ كانت وقد الشاكرين؛ يف مرتبتي فوق امُلنعمني،
الكفاية. روح وعوَّدتني العز،

امُلدبر: بن إبراهيم إىل وكتب
رقعًة يَديه بني فرأيت املدبر بن إبراهيم عند كنت الوكيل: جعفر بن هللا عبد قال
فقال: فيها؟ يشء عليك استعجم كأنه الرقعة؟ هذه شأن ما له: فقلت إليها، النظر د يردِّ
إعجابي. لشدة نفيس عىل أردِّده وأنا يُعجبني، وكالمه الجاحظ، عثمان أبي رقعة هذه

فيها: فإذا إيلَّ، وألقاها نعم. قال: أقرأها؟ أن يجوز هل فقلت:

يف حزَّ قد إليك الشوق وجدت إال فارقتك ُمذ ليل دجا وال نهار يل ضاء ما
فأنا ِجلدي؛ خان قد نحوك والنزاع يدي، يف أُسقط قد عليك واألسف كبدي،
قد وجوانح تُجاهد، بما ذبلت قد ونفس ُمهراقة، ودمعٍة خافقة، حًشا بني
اإلغماض، لذَّة من ممنوع االرتماض، ِفراش عىل وأنا وذكرت تُكابد؛ بما بَلِيت

ار: بشَّ قوَل

ال��َوج��ِد م��ن ُدم��وع��ي أم��ِل��ْك ف��ل��م ب��َش��وٍق ال��ه��وى ن��اَزَع��ن��ي ال��ُق��ْم��ريُّ ه��تَ��َف إذا
��ه��ِد ال��شَّ م��ع ش��ي��ٌب ال��ُم��زِن ك��م��اءِ وك��نَّ��ا ب��يْ��نَ��ن��ا ي��ف��رَِّق أن إالَّ ال��ل��ُه أب��ى
ال��َوْردي وال��َع��ن��ب��ِر ال��ِم��س��ِك ب��يْ��َن ك��اَن ك��م��ا وب��يْ��نَ��ه��ا زم��انً��ا بَ��يْ��ن��ي م��ا ك��ان ل��ق��د

شعره يف إليه، تنا مودَّ يف ونجري عليه، نتعارش كنا ما وصف فانتظم
الذين إخواني من أعزَّائي ُفرقة من الدهر به رماني ما أيًضا وذكرت هذا.
أَحبُّهم أنت الذين وُخلصاني أحبَّائي من نأى بمن ويمتحنني أَعزُّهم، أنت
آيات يَقِرن أن هللا وسألت لقائهم، وبُْعد نأيهم مرارة من ويجرِّعنيه وأخلصهم،
صفة عن تقرص أبياتًا وقلت أوبتك، برسعة عييش ولني منك، بالقرب رسوري

وهي: قلبي، يتضمنه ما وُكنْه وجدي،

َوج��ـ��ي��ُب ن��ـ��أي��ُت ُم��ذ م��نِّ��ي وب��ال��ق��ل��ِب نُ��ـ��دوُب ال��ـ��دُّم��ـ��وِع َق��ط��ِر م��ن ب��خ��دَِّي
ُم��ـ��ذي��ُب ل��ـ��ل��ـ��ف��ـ��ؤاِد ح��ن��ي��ن وَرج��ُع ال��ح��ش��ا يَ��ص��دُع ال��دُّج��ى ح��ت��ى ن��ف��ٌس ول��ي
َل��ـ��ك��ـ��ئ��ي��ُب أنَّ��ـ��ن��ـ��ي ع��ـ��نِّ��ـ��ي ي��خ��بِّ��ُر وُس��ق��ِم��ه��ا ن��ْف��س��ي ض��رِّ م��ن ش��اه��ٌد ول��ي
ح��ب��ـ��ي��ُب ِس��واَك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اَب وال ص��ـ��اح��ـ��ٍب ب��ُف��ـ��رق��ِة أُف��َج��ْع ل��م ك��أنِّ��َي
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حارض. رقعة ال غائب ورقعة خادم، رقعة ال عاشق رقعة هذه املدبر: البن فقلت
الغيبة فأما وألطف، هذا من أدق هو ما إىل عثمان أبي مع ننبسط نحن وقال: فضحك
الغائب، مخاطبة فخاطبني يل، عرض لشغٍل ذلك ر وتأخَّ أيام، ثالثة كل يف نجتمع فإننا

الغيبة. مقام املدة انقطاع وأقام

كلماته من شذور (9)

قصري، الوقت ألن السيف؛ وقع وانتظار األعناق مد البالء جهد ليس عثمان: أبو قال
ثم الحيلة، وتعجز املدة، وتطول الخلة، تظهر أن البالء جهد ولكن مغمور، والحني
وزوجًة عدوٍّا، تحوَّل قد ووليٍّا حاسًدا، وجاًرا شامتًا، عم وابن مؤنبًا، صديًقا تعدم ال

ينتهرك. وولًدا يحقرك، وعبًدا ُمسبعة، وجاريًة ُمختلعة،
أن يريد ما أنه فاعلم شيئًا»، لآلخر األول ترك «ما يقول الرجل سمعت إذا وقال:

يُفلح.
تخاف. ممن حِذٌر فإنك تأمن؛ من احذر وقال:

من أبغض وال أعمى، من أثقل الدنيا يف ليس أنه أربع؛ عىل الناس أجمع وقال:
أحدب. من أقود وال أحول، من روًحا أخفُّ وال أعور،

النقاب، عىل والقبل املاء، يف والنَّيك البارد، الرُّز أكل ممسوخة؛ أشياء أربعة وقال:
ستار. وراء من والغناء

السدري: فقال َقحبة. كانت كاملة ظريفة عاقلًة املرأة كانت إذا مرًة: للسدري وقال
تريد، من عينها عىل وتختار والطيب، بالناس وتمتع الدراهم تأخذ ألنها قال: وكيف؟
هي قال: العجوز؟ عقل فكيف السدري: له فقال شاءت. متى لها معروضة والتوبة

عقًال. وأقلهم الناس أحمق
فضل ِلما اسم العشق ألن عشًقا؛ ى يُسمَّ حب كل وليس حبٍّا، ى يُسمَّ عشق كل وقال:
االقتصاد، عن قرص ملا اسم والبخل الجود، جاَوز ملا اسم الرسف أن كما املحبة، عن

الشجاعة. عن فضل ملا اسم والهوج االحرتاس، شدة عن فضل ملا اسم والجبن
فاقتله. وإال وتُرضيَه، تربَّه أن الشاعر يف لك تهيَّأ إن وقال:

ُمحرتًسا الهوج، يبلغ ال شجاًعا التبذير، يبلغ ال سخيٍّا يكون أن للرجل يجب وقال:
ال حليًما العي، يبلغ ال صموتًا الهذر، يبلغ ال قوَّاًال القحة، يبلغ ال ماضيًا الجبن، يبلغ ال

الطيش. يبلغ ال نافذًا البالدة، يبلغ ال وقوًرا الظلم، يبلغ ال ُمنتًرصا الذل، يبلغ
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وعقل مشغول، امُلنشئ عقل الجاحظ؛ قال ما أحسن ما البلخي: زيد أبو وقال
فارغ. امُلتصفح

دؤاد أبي وابن الجاحظ (10)

ننرشها أن رأينا ثم صًة، ملخَّ األول الجزء يف الجاحظ ترجمة ِضمن الرواية هذه نرشنا
كتابه يف وردت التي ياقوت رواية بها ح ولنصحِّ طريفة، زياداٍت من فيها ملا لًة مفصَّ هنا

محرَّفًة. األدباء» «معجم
عند كنا3 قاال:2 العيناء، وأبو امَلوصيل إسحاق حدَّث امَلرزباني: هللا ُعبيد1 أبو قال
ابن أصحاب من وكان مقيًَّدا، بالجاحظ فجيء الزيَّات، ابن قتل بعد دؤاد أبي بن أحمد
كفوًرا للنعمة، ُمتناسيًا إال َعِلمتك ما وهللا قال: [إليه] نظر فلما ناحيته، ويف الزيَّات
منك5 تُصلح ال األيام ولكن لك، باستصالحي فتني وما للمساوي، 4 َمعِدنًا للصنيعة،

طبعك. وتغالب اختيارك، وسوء دخلتك،6 ورداءة طويَّتك، لفساد
من عنك األحدوثة] [يف أحسن وتُحسن، أيسء ألن وهللا عليك، ض خفِّ الجاحظ: فقال

مني. االنتقام من [بك] أجمل قدرتك حال يف عني تعفَو وأن وتُيسء، أحسن أن
وقد الكالم، تزويق كثري إال علمتك ما [وهللا] هللا، قبَّحك دؤاد: أبي ابن له فقال
﴿َوَكذَِلَك اآلية: هذه تأويل ما والكفر. النفاق فيه اضطغنت8 ثم قلبك، أمام بيانك7 جعلت

َشِديٌد﴾؟ أَِليٌم أَْخذَُه إِنَّ َظاِلَمٌة َوِهَي اْلُقَرى أََخذَ إِذَا َربَِّك أَْخذُ
القايض. هللا أعزَّ تأويلها، تالوتها قال:

اد. بحدَّ جيئوا فقال:

هللا. عبد أبو األدباء: معجم يف 1

قال. وفيه: 2

كنت. وفيه: 3

معدًدا. وفيه: 4

لفساد. إال وفيه: 5

داخلتك. وفيه: 6

ثيابك. وفيه: 7

هناك. ليست املعقوفني بني التي والكلمات اصطفيت. وفيه: 8
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ليَزيدني؟ أو عني ليفكَّ القايض، هللا أعز فقال:
عنك. ليفكَّ بل فقال:

فلطمه قليًال، أمره ويُطيل بساقه يعنف أن املجلس أهل بعض فغمزه اد بالحدَّ فجيء
فإن لحظة؛ يف ساعة وعمل ساعة، يف يوم وعمل يوم، يف شهر عمل اعمل وقال: الجاحظ
منه. املجلس وأهل دؤاد أبي ابن فضحك ساجة. وال بجذع وليس ساقي، عىل الرضر
ثم بدينه. أثق وال بظرفه أثق أنا حاًرضا: وكان املنصور، بن ملحمد دؤاد أبي ابن وقال

إلخ. … األذى عنه وأِمط ام، الحمَّ إىل به ِرص غالم، يا قال:

ونوادره أخباره من يشء (11)

الربيع أبا أتيت قال: بحر، بن عمرو حدَّثني املربد، يزيد بن محمد العبَّاس أبو قال
ها الربيع أأبا فقلت: هاشم، بني من رجل ومعي وأبلغهم، الناس أفصح من وكان الَغنوي،
فخره من استحيا الهاشمي رأى فلما كريم. رجٌل إليك خرج يقول: وهو إيلَّ فخرج هنا؟
الهاشمي. فنهض مليٍّا ثنا فتحدَّ حليًفا.9 وأرشفهم رديًفا، الناس أكرم فقال: بحرضته،

الخلق؟ خري من الربيع، أبا يا الربيع: ألبي فقلت
وهللا. الناس فقال:

الناس؟ خري من قلت:
وهللا. العرب قال:

العرب؟ خري فمن قلت:
وهللا. ُمَرض قال:

مرض؟ خري فمن قلت:
وهللا. قيس قال:

قيس؟ خري فمن قلت:
وهللا. يَعُرص قال

يَعُرص؟ خري فمن قلت:

مرثد أبو كان حليًفا: وأرشفهم ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول رديف كان الغنوي مرثد أبا فإن رديًفا: الناس أكرم 9
املطلب. عبد بن حمزة حليف
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وهللا. غني قال
غني؟ خري فمن قلت:

وهللا. لك امُلخاِطب قال:
الناس؟ خري أفأنت قلت:

وهللا. إي نعم قال:
املهلَّب؟ بن يزيد بنت تحتك أن ك أيُرسُّ قلت:

وهللا. ال قال:
دينار؟ ألف ولك قلت:

وهللا. ال قال:
دينار؟ فألفا قلت:

وهللا. ال قال:
فأطَرق. الجنة؟ ولك قلت:

وأنشد: منِّي. تلد أال عىل قال: ثم

أْك��ف��اءِ غ��يْ��َر ق��وًم��ا تُ��ن��اِس��َب أن م��ن م��ه��ذَّب��ٌة أع��راٌق ألع��ُص��َر ت��أب��ى
10 أبَّ��اءِ غ��ي��ُر ف��إنِّ��ي ُح��ذي��َف ف��اذُك��ْر ل��ه َم��ردَّ ال َح��ت��ًم��ا ذاك يَ��ُك��ْن ف��إْن

له: عم ابن فقال ظريًفا، وكان تشيَّع، السواد أهل من رجل كان الجاحظ: وقال
القيامة يوم الحوض علية لرتِدنَّ فعلت لنئ ووهللا السالم، عليه عليٍّا تُبغض أنك بَلغني
الفاضل الرجل لهذا وما قال: نعم. قال القيامة؟ يوم يده يف والحوض قال: يسقيك. وال
تشيُّعك مع هذا أتقول له: فقيل بالعطش؟ اآلخرة ويف بالسيف الدنيا يف الناس يقتل

اآلخرة. يف النار وأدخلتني الدنيا يف قتلتني ولو النادرة، تركت ال وهللا قال: ودينك؟
الفصاحة هذه له: فقلت العجم، من فصيح رجٌل إيلَّ يحرض كان الجاحظ: وقال
فجعلت ذلك، إىل فأجابني فيها. تُنازع ال لكنت العرب من قبيلة يف ادُّعيت لو البيان وهذا
إن هللا، سبحان فقال: علينا؟ تته ال اآلن له: فقلت هذٍّا، وهذَّه حفظه حتى نسبًا ظه أحفِّ

دعي. إذًا فأنا ذلك فعلت

نسبًا، إليه أقربهم ألنه األرشاف بني من ذكره وإنما الفزاري، بدر بن حذيفة أراد حذيف: فاذكر 10

عيالن. بن قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بنو وهؤالء قيس، بن سعد بن يعرص أن وذاك
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شعره من نُبَذ (12)

دؤاد: أبي بن أحمد يف قال

م��س��ت��وُر ُم��ظ��ِل��ٌم ال��ش��خ��ِص غ��ام��ُض بَ��ِه��ي��ٌم األم��وِر م��ن وع��وي��ٌص
ال��ت��ح��ب��ي��ُر يَ��ِزي��نُ��ه ب��ل��س��اٍن م��ن��ه ��َر تَ��وعَّ م��ا ت��س��نَّ��م��َت ق��د
ن��ث��ي��ُر درٌّ ال��ِح��ج��اِج وع��ن��َد ـ��ُج ال��نَّ��س��ـ َه��ل��َه��ل��ه ال��بُ��روِد َوش��ِي م��ث��ُل
ي��دوُر وال��ح��دي��ُث ال��ق��وُم أن��َص��َت ��ا إمَّ وال��م��ق��اط��ِع ال��ص��م��ِت َح��س��ُن
م��وف��وُر م��ه��ذٌَّب وِع��رٌض ـ��َر ال��يُ��س��ـ تُ��وِرث ل��ح��ظ��ٌة ب��ع��ُد م��ن ث��م

يقول: إليه وكتب

ت��س��ي��ُر وأن��َت ��ي��ه��م ص��فَّ ب��يْ��َن ع��م��ًدا تَ��ط��اَول��ُت وإن ت��ران��ي ال
ال��ت��ح��ب��ي��ُر يَ��ِزي��نُ��ه ول��س��ان��ي ب��م��اٍل ع��ل��يَّ ف��اض��ٌل ك��لُّ��ه��م
أم��ي��ُر ال��ج��م��ي��ِع ع��ل��ى وك��أنِّ��ي وب��ي��ٌت ال��ح��دي��ُث ��ن��ا ض��مَّ ف��إذا
يَ��ط��ي��ُر ي��ك��اُد ال��ذَّك��ا ول��َف��رِط روٍح ك��لِّ م��ن أَرقُّ خ��ص��ٍم ُربَّ
م��ب��ه��وُر ك��وك��ٌب ال��بُ��ع��ِد وع��ل��ى ك��اٍب ف��ْه��و غ��اي��ت��ي راَم ف��إذا

رباح: بن إبراهيم يف وقال

ال��ص��دِر ُم��ن��ب��ِل��ُج ال��رأِي م��ج��اِل رح��ي��ُب أم��ُره ي��ص��ل��ُح وال��ل��ِه ب��ه وَع��ْه��دي
ُخ��بْ��ِر ذو ب��ال��والي��ِة ف��إنِّ��ي ع��ل��ي��ه ُس��بَّ��ًة ال��والي��َة ال��ل��ُه ج��ع��َل ف��ال
ويَ��س��ت��ش��ري يَ��ِل��جَّ أْن إال ال��َم��ج��ُد ب��ه أب��ى وق��د ب��ال��س��ؤاِل ج��َه��دوه ف��ق��د

قصيدة: من رزقه، إطالق يسأله سلمة بن نجاح الفرج أبي يف وقال

يَ��ْس��ري أح��ٌد ال ح��ي��ث يَ��ْس��ري ال��ح��زِم وذو ب��خ��ف��ِض��ه راٍض ال��خ��ف��ِض ب��داِر أق��اَم
��ب��ِر ال��صَّ م��ن أم��رُّ ك��أٌس ال��رض��ا ودوَن م��ه��وَّنً��ا ي��س��ي��ًرا ش��ي��ئً��ا ال��رِّض��ا يَ��ظ��نُّ
يَ��بْ��ري وال يَ��ِري��ُش ال ك��اٍب وآَخ��ُر ُح��نْ��ك��ٍة ص��اِح��ُب األيَّ��اِم ع��ل��ى س��واءٌ
ب��ال��ق��س��ِر ال��دن��يَّ��ة أع��ط��ي ال ك��ن��ُت وق��د ن��واَل��ه أرج��و ال��ق��وِم ل��ب��ع��ِض خ��ض��ع��ُت
ال��َوف��ِر واق��ي��َة ال��ِب��ش��ِر ُح��س��َن وي��ج��ع��ُل ِب��ش��َره يَ��ب��ذُُل ال��ق��وَم رأي��ُت ف��ل��م��ا
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وال��ِف��ك��ِر ل��ل��دراس��ِة ح��ل��ي��ًف��ا ف��ِص��رُت َم��ن��زل��ي وراَج��ع��ُت َظ��ْل��ع��ي ع��ل��ى رج��ع��ُت
ال��َغ��م��ِر ال��ُخ��لُ��ِق ذا ال��ُم��رِّيَّ ال��ف��ت��ى ع��ل��ي��ك ح��ل��ي��ُم��ه��م ف��ق��اَل إخ��وان��ي وش��اَورُت
ع��م��ِرو ف��ي ي��زه��ُد ال��م��أم��وُل ال��ف��رِج أب��و ش��ام��ٍت ق��وِل م��ن ب��ال��رَّح��م��ِن أُع��ي��ذُك
ال��يُ��س��ِر وف��ي ال��رَّخ��اءِ ف��ي ده��ًرا ك��ان ك��م��ا ل��رأي��تَ��ه راغ��بً��ا ف��ي��ه ك��ان ول��و
ال��ذُّع��ِر م��ن ال��ف��ؤاِد َم��ن��خ��وُب ال��ودِّ وذو ح��اِس��ِد ك��لِّ م��ن ال��َع��ي��َن ع��ل��ي��ك أخ��اُف
ال��َق��دِر ذوي غ��ي��ُر األق��داَر يَ��ع��رُف وال ف��أه��لُ��ه ب��ال��َق��ب��وِل ودِّي تَ��ْرَع ف��إْن

له از الجمَّ هجو من يشء (13)

فقال: از، الجمَّ عليه فردَّ از، الجمَّ الجاحظ هجا

ت��ائ��ق��ْة ب��ال��ل��ه ـ��ُك��ف��ِر ال��ـ إل��ى ن��ف��ُس��ه ف��ت��ى ي��ا
س��اِب��ق��ْة وال��نُّ��س��ِك ـ��ِد ��ـ وال��تَّ��زهُّ ال��ف��ض��ِل ف��ي ل��َك

فيه: از الجمَّ وقال

ال��َع��رْب م��ن ق��وٌم ن��ح��ن ُم��ف��اخ��ًرا ع��م��ٌرو ق��ال
ال��نَّ��س��ْب ذا أب��ل��ي��َت ـ��َك ل��َربِّ��ـ ط��اع��ة ف��ي ق��ل��ُت

وفاته خرب (14)

الجاحظ. بموت الخرب ورد يزيد، يا باهلل: املعتز يل قال املهلَّبي، محمد بن يزيد قال
.٢٥٥ سنة يف وذلك النعماء. ودوام البقاء، طول املؤمنني ألمري فقلت:

بقوله: القييس رشاعة أبو رثاه مات وملا

َم��واع��ُظ ��م��وه يَ��ت��ف��هَّ أْن ل��ل��ُع��ل��م��اءِ ال��ِع��ل��ِم ف��ي
ال��ح��اف��ُظ ع��ل��ي��ك َع��ال ـ��َت ج��َم��ع��ـ وق��د ن��س��ي��َت وإذا
ف��ُظ ال��الَّ ح��واه م��ا ـ��ًرا َده��ـ ال��ظ��رف رأي��ُت ول��ق��د
ال��ج��اح��ُظ ب��ح��ِر ب��ُن ع��م��ُرو ط��ري��َق��ه أق��اَم ح��ت��ى
ال��ف��ائ��ُظ ال��رئ��ي��ُس وه��و ب��ه أَم��ٌد ان��ق��ض��ى ث��م
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أجمع وقد ١٥٠ه/٧٦٧م، سنة أول يف كان مولده أن عىل الجاحظ نص قد قلت:
خالفة من سنة آخر يف وذلك ٢٥٥ه/٨٦٨م، سنة أول يف كانت وفاته أن عىل قون املحقِّ
سنة يف أصيب أنه يف شك وال امُلتوكل، خالفة يف كان مرضه أن املعروف ومن املعتز،

سنني. ثماني بالفالج مريًضا ظل قد فيكون ٢٤٧ه/٨٦١م،

هناك يُذَكر لم مما مؤلَّفاته بقيَّة (15)

املعرفة. كتاب •
املعرفة. كتاب مسائل كتاب •
املعرفة. كتاب جوابات كتاب •

القرآن. مسائل كتاب •
الشيعة. مذهب عىل اإلمامة كتاب •

الزيدية. أصناف قول حكاية كتاب •
العثمانية. كتاب •

العثمانية. عىل الرد كتاب •
معاوية. إمامة كتاب •

تصح. وكيف األخبار كتاب •
القواد. كتاب •

والرافضة. الزيدية بني ما ذكر كتاب •
الكالم. صياغة كتاب •

التوحيد. يف املخاطبات كتاب •
الحكَمني. تحكيم يف عيل تصويب كتاب •

اإلمامة. وجوب كتاب •
واملرشوب. الشارب كتاب •

والصيف. الشتاء افتخار كتاب •
املعلمني. كتاب •
الجواري. كتاب •

الحسن. نوادر كتاب •
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ومخزوم. شمس عبد بني ما الفخر كتاب •
والربصان. العرجان كتاب •

الطُّفيليني. كتاب •
امللوك. أخالق كتاب •

اليهود. عىل الرد كتاب •
واملعاش. املعاد كتاب •

النعل. كتاب •
أهله. وأخالق السلطان كتاب •

البلدان. كتاب •
فرض. اإلمامة أن عىل الداللة كتاب •
األفعال. وخلق االستطاعة كتاب •
والصنعة. والغناء املغنني كتاب •

اإلخوان. كتاب •
هللا. كتاب يف ألحد من عىل الرد كتاب •

القرآن. آي كتاب •
واملتاليش. النايش كتاب •
عطار. حانوت كتاب •

التمثيل. كتاب •
العلم. فضل كتاب •
والجد. املزاح كتاب •
امللوك. جمهرة كتاب •

الصوالجة. كتاب •
الزنا. ذم كتاب •

واالعتبار. التفكر كتاب •
والنبوة. الحجر كتاب •

املكاتبة. يف املدبر بن إبراهيم آل كتاب •
الظلم. عىل القدرة إحالة كتاب •

الفضيلة. عىل وفضله االعتزال كتاب •

280



وتكميل استدراك

والصناعات. واملراتب األخطار كتاب •
العالم. أحدوثة كتاب •

يتجزأ. ال جزء اإلنسان أن زعم من عىل الرد كتاب •
وجوابه. النجم أبي كتاب •

التفاح. كتاب •
والسلوة. األنس كتاب •

واملستقبح. املستحسن الكرب كتاب •
الطب. نقض كتاب •
والعزم. الحزم كتاب •
اآلداب. عنارص كتاب •
األموال. تحصني كتاب •

األمثال. كتاب •
الهمالج. عىل الفرس فضل كتاب •

األولياء. عقول امتحان يف نجاح بن الفرج أبي إىل الرسالة كتاب •
الخراج. يف النجم أبي رسالة كتاب •

القلم. يف رسالة كتاب •
الُكتب. اتخاذ فضل يف رسالة كتاب •

الرس. كتمان يف رسالة كتاب •
النبيذ. مدح يف رسالة كتاب •
النبيذ. ذم يف رسالة كتاب •

والصفح. العفو يف رسالة كتاب •
السكر. إثم يف رسالته كتاب •

واملأمول. األمل يف رسالته كتاب •
الحلية. يف رسالته كتاب •

الُكتَّاب. مدح يف رسالته كتاب •
الوراق. مدح يف رسالته كتاب •
الوراق. ذم يف رسالته كتاب •

عمًرا. الشعراء من يُسمى من يف رسالته كتاب •
اليتيمة. رسالته كتاب •
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الكندي. إسحاق بن يعقوب جهل فرط يف رسالته كتاب •
الكرم. يف نجاح بن الفرج أبي إىل رسالته كتاب •

البرصي. الصفار حرب أبي موت يف رسالته كتاب •
املرياث. يف رسالته كتاب •

والذئب. األسد يف رسالته كتاب •
الكيمياء. كتاب يف رسالته كتاب •

الحرب. يف واملشاورة االستبداد كتاب •
والوالة. القضاء يف رسالته كتاب •

والباقية. السالفة واألمم امللوك كتاب •
القولية. عىل الرد يف رسالته كتاب •

والجاهل. العالم كتاب •
والشطرنج. النرد كتاب •

والعور. الحول خصومة كتاب •
الشطار. أخالق كتاب •
األوالد. أمهات كتاب •

األمصار.11 كتاب •
قديًما: إليه نُِسب ومما •

اإلبل. كتاب -
الهدايا. كتاب -

عمرو عثمان ألبي ترجمتنا من الطبع أثناء سقط قد مما استدراكه أمكن ما وهذا
ما ِضمنه يف يكون قد الجاحظ ُكتُب من هنا أثبتناه ما أن رأينا ومن الجاحظ، بحر بن
من ذلك يكون ما وأكثر العنوانات، من كثريًا الجاحظ ُكتُب لبعض ألن هناك؛ مذكور هو
«البيان كتاب وكذلك عدة، ُكتبًا يحوي «الحيوان» كتاب بأن العلم مع النُّساخ، ف ترصُّ
كانت نسختني منه وضع الجاحظ أن واملعروف ُكتُب، عدة عن عبارة فهو والتبيني»؛

ولكنا «البلدان»، بكتاب هنا ى املسمَّ هو ولعله الذهب»، «ُمروج كتابه يف املسعودي ذكره الكتاب هذا 11

التغاير. الحتمال ذكرناه
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عظيًما جهًدا بذلنا أننا غري أيدينا، بني التي أيتهما ندري وال وأجود، أصح منهما الثانية
الجاحظ صنيع من األجود األصح هي تكن لم فإذا وتجويدها، وضبطها تحقيقها يف

الوكيل. ونعم حسبنا وهللا صنيعنا، من والجودة الصحة إىل األقرب فهي

السندوبي حسن
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الرحيم الرحمن هللا بسم

الجاحظ: عثمان أبو قال
وعىل خاصًة محمد عىل هللا وصىلَّ باهلل، إال قوة وال حول وال العاملني، رب هلل الحمد

عامًة. أنبيائه
بالرد والتبيني» «البيان من الثاني الجزء هذا صدر نبتدئ أن — هللا أبقاك — أردنا
عىل واعتمدوا باملخارص، أيمانهم وصلوا إذ العرب؛ خطباء عىل طعنهم يف الشعوبية عىل
قد ذلك كل ويف والقنا، بالقضبان ذلك عند أشاروا والِعيص، الِقيس بأطراف األرض وجه

السائر. واملثل الصادق، الشاهد روينا
والسلف العاملني، رب رسول كالم من بكالم الجزء هذا نصدِّر أن أحببنا ولكنَّا
وِملح األنام، هذا وقادة الظالم، مصابيح كانوا الذين التابعني، من والِجلة املتقدمني،
الباغي، يرجع إليه الذي واملنار الساري، معها يضل ال التي والنجوم الدنيا، وُحيلَّ األرض،
ارتفاع يف والعزيز عدده، يف الكثري وزاد الذليل، به وأعز القليل، به هللا كثَّر الذي والحزب
الكليلة، األذهان بمنطقهم وشحذوا العليلة، األبصار بكالمهم جَلوا الذين وهم قدره،
وغباوة القسوة، داء من وشَفوها عادتها، سوء من ونقلوها رقدتها، من القلوب فنبَّهوا
تقديم يف لت أمَّ الذي ولوال الواضح، الطريق ونهجوا الفاضح، العي من وداووا الغفلة،
وبكشف عليهم، بالرد بدأت كنت لقد الثواب، وجزيل بالصواب، العمل من وتعجيله ذلك
وهللا علينا، وأوجب بنا أوىل هو مما الفراغ بعد ذلك يف سنقول أنَّا عىل دعاويهم، قناع

واملستعان. ق املوفِّ
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ون يُسمُّ زالوا ما بإحسان، التابعني من البيان وأهل الطيِّب، السلف خطباء أن وعىل
ون ويُسمُّ «البَْرتاء»، بالتمجيد: كالمه ويستفتح بالتحميد، صاحبها يبتدئ لم التي الخطبة

«الشوهاء». ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عىل بالصالة وتُزيَّن بالقرآن، ح تُوشَّ لم التي
غاية، عن فيها أقرصِّ لم أني ظننت خطبًة زياد عند خطبت ِحطَّان: بن ِعمران وقال
أخطب الفتى هذا يقول: شيًخا فسمعت املجالس ببعض فمررت علة، لطاعٍن أدع ولم
عن األمر بعض أعجله فلما أعرابي وخطب القرآن. من يشء خطبته يف كان لو العرب
إيثار وال هللا، لِذكر ماللة بغري بعد، أما قال: بالتمجيد، واالستفتاح بالتحميد، التصدير
وقال شوهاء، أو بَرتاء خطبته تكون أن من فراًرا كذا. ونسأل كذا، نقول فإنا عليه، غريه
كذا. ونبذل كذا، نسأل فإنا بعد، أما رسوله. عىل هللا وصىلَّ هلل، الحمد شيبة: بن شبيب
واللقب القبيح، البَرت من هذا كتابنا يَسَلم أن إىل الحاجة أشد هللا، حفظك وبنا،
كان إذ اجتبائه؛ إىل القلوب ونستميل بهائه، يف نزيد أن نُحبُّ قد بل امَلعيب، السميج

ثمينًا. رشيًفا معناه وكان بعيًدا، فيه األمل
والحرض، والبدو والوبر، املدر أهل من العرب، خطب جميع أن ذلك بعد اعلم ثم
يحُسن وموضع به، يليق مكاٌن ذلك ولكل الِقصار، ومنها الطِّوال، منها رضبنَي: عىل
ذوات ومنها الصنعة؛ استواء يف وُمشاكًال الجودة، يف ُمستويًا يكون ما الطوال ومن فيه؛
حظُّها وإنما الحفظ، يستحقُّ يشءٌ ذلك بعد فيها وليس الِجياد؛ والنُّتَف الِحسان، الِفَقر
أرسع. حفظها إىل العلم وُرواة أكثر، الِقصار عدد ووجدنا الصحف. بطون يف التخليد
أال ونرجو التمييز، من ه حقَّ ينا ووفَّ االختيار، من قسطه ذلك من شكل كل أعطينا وقد

ق. املوفِّ وهللا ذلك، يف نا قرصَّ نكون
كالم وُجمل الفصحاء، العرب كالم مقطَّعات من هذا كتابنا يف رسمناه ما سوى هذا
الحجاز، أهل من الخطابة أهل والعرب قريش رجاالت من اللََّسن وأهل الُخلَّص، األعراب
وُربَّ يهم. توقِّ وشدة كالمهم، قلة مع اد، الزُّهَّ كالم من ومواعظ اك، النُّسَّ كالم من ونُتٍف
تُغني كلمٍة ُربَّ بل القليل، صاحب به يتعلق ال كثري ُربَّ أن كما الكثري، عن يُغني قليٍل
ضمري، عىل يدل وَلحٍظ إفصاح، عىل تُربي كناية ُربَّ بل رسالة، عن وتنوب خطبة، عن

النهاية. عىل الغاية بعيد الضمري ذلك كان وإن
الحال لتلك وكان فحواه، عن وأعرب معناه، اللفظ ذلك هللا، أبقاك شاَكل، ومتى
كان التكلف، فساد من وَسِلم االستكراه، سماجة من وخرج ِلفًقا، القدر ولذلك َوفًقا؛
الطاعنني، تناُول من جانبه يمنع أن وأجدر امُلستمع، وبانتفاع املوقع، بحسن قمينًا
مأهولة. والصدور معمورة، به القلوب تزال وال العيَّابني، اعرتاض من ِعرضه ويحمَي
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الفضول، من سليًما وكان جنسه، يف ًا متخريَّ نفسه، يف كريًما أيًضا اللفظ كان ومتى
إليه ت وهشَّ بالعقول، واْلتَحم باألذهان، واتَّصل النفوس، إىل ُحبِّب التعقيد، من بريئًا
يف وعُظم ِذكره، اآلفاق يف وشاع الرُّواة، ألُسن عىل وخفَّ القلوب، له وارتاحت األسماع،

الريِّض. للُمتعلم ورياضة الرئيس، للعالم مادة ذلك وصار خطره، الناس
ممن وكان الخاصة، حال ومصلحة العامة، شأن صالح الكالم صاحب أراد فإن
االختالف ألهل َشِنًقا1 الجماعة، بأهل مشغوًفا وكان يغش، وال وينصح يخص، وال يعمُّ
النفوس وُجمعت تها، بأزمَّ القلوب إليه وِسيقت أقطارها، من الحظوظ له ُجمعت والُفرقة،
معرفته من هللا أعاره ومن إرادته. تصويب عىل وُجبلت محبته، عىل األهواء املختلفة
وكان اللفظ، نظام له وَسِلس املعاني، إليه حنَّت ذَنُوبًا، محبته من عليه وأفرغ نصيبًا،

التفهم. عالج من الكتاب قارئ وأراح التكلف، كدِّ من املستِمع أغنى قد
معانَي وال مسخوطة، ألفاًظا األقحاح واألعراب الطيِّب السلف خطب يف أجد ولم
املولَّدين خطب يف ذلك نجد ما وأكثر مستكَرًها، قوًال وال رديٍّا، طبًعا وال مدخولة،
االرتجال جهة عىل منهم ذلك كان وسواء امُلتأدبني، الصنعة أهل ومن امُلتكلفني، البلديني

والتفكر. التخري نتاج من كان أو واالقتضاب،
طويًال، وزمنًا َكِريتًا،2 حوًال عنده تمكث القصيدة يدع كان من العرب شعراء ومن
ِزماًما عقله فيجعل نفسه، عىل وتتبًعا لعقله، اتهاًما رأيه؛ فيها ويقلِّب نظره، فيها يردِّد

نعمته. من هللا خوَّله ملا وإحراًزا أدبه، عىل إشفاًقا شعره؛ عىل ِعياًرا ورأيه رأيه، عىل
و«امُلحَكمات»؛ حات»، و«املنقَّ و«املقلَّدات»، «الَحوليَّات»، القصائد تلك ون يُسمُّ وكانوا

ُمفلًقا. وشاعًرا ِخنذيذًا، فحًال قائلها ليصري
الشوارد. ومنها الشواهد، ومنها واألوابد، األمثال الشعر بيوت ويف

قال التام، هو والخنذيذ الِخنذيذ. الَفحل فأولهم طبقات؛ أربع عندهم والشعراء
الرُّواة. الفحولة هم رؤبة:3 قال األصمعي،

طامًحا. راغبًا شنًقا: 1

كامًال. حوًال كريتًا: حوًال 2

بني مدح الدولتنَي، ُمخَرضمي من كان العجاج. وأبا الجحاف أبا ويُكنى اج، العجَّ بن رؤبة هو رؤبة: 3

أهل وجوه عنه أخذ املقدَّمني. املذكورين الفصحاء الرُّجاز أحد وهو جوائزهما، ونال العبَّاس وبني أمية
من حبيب: بن ليونس قيل األصمعي: قال الحديث، رؤبة روى وقد إماًما. وجعلوه بقوله، وا واحتجُّ اللغة،
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عرور؛ الشُّ والرابع فقط، الشاعر ذلك ودون امُلفلق، الشاعُر الِخنذيذ الفحل ودون
الشعراء: بعض هجاء يف األول قال ولذلك

إنَّما القصيد، أهل من أشعر هم فقال: الرُّجاز؟ نَعِن ولْم ولَِم؟ فقيل: ورؤبة. اج العجَّ قال: الناس؟ أشعر
أفضت ملا ُمسلم أبو إيلَّ بعث العجاج: بن رؤبة قال قال، ُعبيدة أبي وعن أشَعُره. فأجَوُده كالم الشعر
الجزع هذا ما عليك، بأس فال اسكن فقال: جزًعا، مني رأى عليه دخلت فلما هاشم، بني إىل الخالفة
يُقاتلني من أقتل إنَّما قال: الناس. تقتل أنك بلغني ألنه قلت: ولَِم؟ قال: أخافك. قلت: منك؟ ظهر الذي
قال: ثم ضاحًكا ُجلسائه عىل فأقبل ال. قلت: بأًسا؟ ترى فهل قال: ال. قلت: منهم؟ أفأنت قتيل، ويريد
أَوأنشدك، فقلت: املخرتق». خاوي األعماق «وقاتم قولك أنِشْدني قال: ثم لنا. رخص فقد العجاج ابن أما

فأنشدته: هات. قال: منه؟ أحسن هللا، أصلحك

َح��ْوك��ا ُم��س��ت��ِج��دٌّ ونَ��ْس��ج��ي ق��ل��ُت
َل��بَّ��ي��ك��ا دَع��وتَ��ن��ي إذ َل��بَّ��ي��َك
إل��ي��ك��ا س��اَق��ن��ي ربٍّ��ا أح��َم��ُد

فأنشدته: هات. قال: منها؟ أحسن أَوأنشدك قلت: األوىل. كلمتك هات قال:

ويَ��ه��ِدُم��ه خ��ن��دًق��ا يَ��بْ��ن��ي زاَل م��ا
ويَ��ه��ِزُم��ه ع��س��ك��ًرا ويَ��س��ت��ج��ي��ُش
ويَ��ق��س��ُم��ه يَ��ج��م��ُع��ه وَم��غ��ن��ًم��ا
أن��ُج��ُم��ه ت��ه��اَوْت أن ��ا ل��مَّ َم��ْرواُن
��ُم��ه ُم��ن��جِّ ُح��ك��ِم��ه ف��ي وخ��انَ��ه

فأنشدته: هات. قال: منه؟ أَوأحسن قلت: األعماق». «وقاتم وأنِشْدني هذا دع قال:

بَ��يْ��ت��ا وخ��ف��ض��َت بَ��ي��تً��ا رف��ع��َت
بَ��نَ��ي��ت��ا إذ ال��دِّي��ِن ُرك��َن وِش��دَت
بَ��يْ��ت��ا ق��ري��ٍش م��ن األك��رِم��ي��َن ف��ي

فأنشدته: عنه. سألتك ما هات قال:

أق��ط��اِره م��ن األم��َر ي��أت��ي زاَل م��ا
ي��س��اِره وع��ل��ى ال��ي��م��ي��ِن ع��ل��ى
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أن��ط��ُق؟4 ال ُم��ف��َح��ٌم أنِّ��ي وزع��م��َت ه��َج��وتَ��ن��ي ك��ي��ف ��ع��راءِ ال��شُّ راِب��َع ي��ا

ًرا. مؤخَّ ومسبوًقا مخلًَّفا، ُسكَّيتًا فجعله
قال: وُشعرور. وُشويعر، شاعر، ثالث؛ الشعراء طبقات يقول: العلماء بعض وسمعت
ُحجر. بن القيس امرؤ بذلك اه سمَّ حمران، أبي بن حمران بن محمد مثل: والشويعر
قال ولذلك ويعر؛ الشُّ وهو حميس، بني شاعر امُلفوَّف، ضبَّة: بني من ثم ومنهم

العبدي:

األف��اع��ي؟ ُف��َوي��ِل��ي��َة ُش��َوي��ِع��َره��ا ح��م��ي��ٍس ب��ن��ي َس��راَة تَ��نْ��ه��ى أال
ال��ُك��راِع ف��ي ال��ن��ع��ام��ِة ك��زائ��دِة ش��اءت ح��ي��ث تَ��ردَُّد ُق��ب��يِّ��ل��ٌة

الُخنفساء. فوق سوداء ُدويبة األفاعي: ُفويلية
اسمه إن ويُقال ليث، بن سعد بني من ياليل، عبد بن صفوان أيًضا: والشويعر

يقول: الذي وهو عثمان، بن ربيعة
وال��ِم��الِح5 ب��ط��خ��ف��َة ال��بَ��ْرزا ب��ن��ي أب��ي��ه��ا وب��ن��ي َج��ع��ف��ًرا ف��س��اِئ��ْل
ال��س��الِح أث��ِر م��ن ال��ِج��ل��ِد ص��ح��ي��َح ُط��ف��ي��ًال ل��ي��ل��ى أب��و وأف��َل��ت��ن��ا

ب��ن��اِره يَ��ْص��ط��ل��ي ال ��ًرا ُم��ش��مِّ
ق��راِره ف��ي ال��ُم��ل��َك أق��رَّ ح��ت��ى
ِح��م��اِره ع��ل��ى َم��ْرواُن وف��رَّ

األعماق «وقاتم فأنشدته غريه! شيئًا تُنشد وال بإنشاده، وأمرتك له دعوتك ما هات ويحك، قال:
استصلبت ما لشدَّ هللا، قاتََلك قال: مدق»، بجلموٍد الجالميد «يرمي قويل إىل ِرصت فلما املخرتق». خاوي
فقال يدي، بني فُوضع مال فيه بمنديل وجيء (قال) املدق. الجلمود ذلك أنا حسبُك، قال: ثم الحافر!
ُمستتب، أطرق والدهر معوًال وعلينا إلينا لعودة لك وإن مشفوهة، واألموال أتيتنا إنك رؤبة، يا مسلم: أبو
وما منه، أفصح أعجميٍّا رأيت ما وتاهلل منه، املنديل فأخذت رؤبة: قال سدة. إال وبينك بيننا تجعل فال
والبرصة. البادية بني إقامته يف يرتاوح رؤبة وكان أبي. وغري غريي الكالم هذا يعرف أحًدا أن ظننت

١٤٥ه / ٧٦٢م. سنة مات
يُبني. يكاد ال الذي الَعييُّ واملفحم: أثبتناه. ما والصواب هنا، ها له معنى وال «مقحم»، األصل يف 4

أيًضا. مكان اسم واملالح: العرب. أيام من طخفة يوم معركة بجواره حدثت جبل اسم طخفة: 5
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قول مع كذلك ذلك يكون وكيف الخيص، هو الخيل من الِخنذيذ أن ناس زعم وقد
الشاعر:

ب��اك��ي��ا وأك��ثَ��َر م��ن��ه��ا ِق��ًرى أم��رَّ ِم��ث��َل��ه��ا أَر ل��م َل��ي��َت ي��ا َل��ي��تَ��ن��ي ي��ا
س��اق��ي��ا ال��م��وُت ل��ه يَ��ت��ُرْك ل��م ال��م��اءِ إل��ى ِع��ن��انَ��ه يَ��ُج��رُّ ِخ��ن��ذي��ذًا وأك��ثَ��َر

خازم:6 أبي بن ِبرش وقال

ال��تِّ��ج��اُر ع��لَّ��ق��ه ال��زِّقِّ ك��َط��يِّ م��ن��ه ال��ُغ��رُم��وَل ت��رى وِخ��ن��ذي��ٍذ

الُربُجمي: قول ذلك من وأبنَيُ

وُف��ح��وال ِخ��ْص��ي��ًة وخ��ن��اذي��ذَ

الَعبيس: قول قلنا ما عىل ويدل

��واع��ِد ال��سَّ ِط��واُل س��ع��ٍد م��ن خ��ن��اذي��ذُ ��رْت ف��ش��مَّ إل��يَّ س��ع��ٍد ب��ن��ي دع��وُت

«الحوليَّات». قصائده كبار ي يُسمِّ ُسلمى أبي بن ُزهري وكان

قال األبرص. بن وَعبيد الذُّبياني النابغة طبقة من قديم جاهيل شاعٌر األسدي: خازم أبي بن برش 6

الذبياني؛ والنابغة خازم أبي بن برش يُقويان؛ كانا الجاهلية فحول من َفْحالن العالء: بن عمرو أبو
وما فقال: لتُْقوي. إنك سوادة: أخوه له فقال برش وأما يُعد، فلم بشعره فغنَّى برش فدخل النابغة فأما

قولك: قال: اإلقواء؟

ُج��ذاُم نَ��ِس��ي��ْت م��ا ِم��ث��َل ويُ��ن��ِس��ي يُ��ْس��ل��ي ال��دَّه��ِر ُط��وَل أنَّ تَ��َر أل��ْم

قلت: ثم

ال��ش��آِم ال��ب��ل��ِد إل��ى ف��ُس��ْق��ن��اه��م ع��ل��ي��ن��ا ف��بَ��َغ��وا ق��وَم��ن��ا وك��ان��وا

اختارها البالغة، يف آية قصيدٍة من هو األصل يف الجاحظ به جاء الذي والبيت لإلقواء. يُعد فلم
ص١٦٢. هناك انظرها بقلمنا، ورشحناها لياته مفضَّ يف الضبي ل املفضَّ
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قوله: يف قلنا ما الُعكيل7 ُكراع بن ُسويد فرسَّ وقد

نُ��زَّع��ا ال��وح��ِش م��ن ِس��ربً��ا ب��ه��ا أُص��ادي ك��أنَّ��م��ا ال��ق��واف��ي ب��أب��واِب أِب��ي��ُت
ف��أه��َج��ع��ا بُ��ع��ي��ٌد أو ُس��ح��ي��ٌر ي��ك��وُن ب��ع��دم��ا أُع��رَِّس ح��ت��ى أُك��ال��ئُ��ه��ا
وأذُرع��ا نُ��ح��وًرا تَ��ْغ��ش��ى ِم��رب��ٍد ع��ص��ا أم��اَم��ه��ا ج��ع��ل��ُت م��ا إالَّ ع��واص��َي
َم��ه��يَ��ع��ا ال��ق��ص��ائ��ُد أم��لَّ��تْ��ه ط��ري��ًق��ا وراج��َع��ْت اآلب��داِت ب��ُغ��رِّ أه��بْ��ُت
ويَ��ظ��َل��ع��ا يَ��ِك��لَّ ح��ت��ى ط��ال��ٌب ل��ه��ا يَ��ُردُّه��ا ي��ك��اُد ال ش��أٍو ب��ع��ي��دُة
تَ��ط��لَّ��ع��ا أْن َخ��ش��ي��ًة ال��ت��راق��ي وراءَ رَددتُ��ه��ا ع��ل��يَّ تَ��ْردى أْن ِخ��ف��ُت إذا
وَم��ربَ��ع��ا8 َج��ِري��ًدا َح��وًال ��ف��تُ��ه��ا ف��ث��قَّ ردَّه��ا ��اَن ع��فَّ اب��ِن خ��وُف ��م��ن��ي وج��شَّ
وأس��َم��ع��ا أُط��ي��َع أْن إالَّ أَر ف��ل��ْم زي��ادٌة ع��ل��ي��ه��ا نَ��ْف��س��ي ف��ي ك��ان وق��د

الحطيئة:9 قال ولذلك قلنا؛ ما عىل الدليل يف الزيادة إىل الِفَقر هذه مع بنا حاجة وال
املحكَّك. الَحويلُّ الشعر خريُ

والتقدم الرأي وذا عكل بني رجل وكان األموية، الدولة شعراء من مقدَّم شاعٌر العكيل: كراع بن سويد 7

األصل: يف الجاحظ له رواها التي األبيات هذه وأول الرباب. لهم يُقال وتيم، وعدي، وضبة، وعكل، فيهم.

ُم��ف��زَّع��ا ي��زاُل ال ُك��راٍع اب��ِن إل��ى ت��رى أال ل��ي��ل��ى ال��ع��وف��يِّ اب��ن��ُة ت��ق��وُل
ت��ف��رَّع��ا ب��ي��اًض��ا ��ت��ن��ي وغ��شَّ ُرق��ادي ��دْت س��هَّ األم��ي��َري��ِن ه��ذَي��ن َم��خ��اف��َة
ال��م��ق��رِّع��ا ال��ق��ص��ي��َد ��زُت ف��ج��هَّ ع��ل��يَّ ظ��ال��ٌم ج��اَر أْن غ��ي��َر ُج��رٍم غ��ي��ِر ع��ل��ى
��ع��ا يَ��ت��ش��جَّ أْن ه��مَّ إن ب��ف��اق��رٍة رم��ي��تُ��ه��م ��ا ل��مَّ األق��واُم ه��ابَ��ن��ي وق��د

ونقص. وزيادة وتبديل تغيري األبيات لهذه األغاني صاحب رواية ويف
عفان. بن عثمان بن سعيد هو عفان: وابن 8

ومقدَّميهم الشعراء فحول من ُمخَرضم شاعر العبيس، مالك بن أُويس بن َجرَول هو الحطيئة: 9

ة وِخسَّ ودناءة سالطة مع رضوبه، من رضب كل يف ُمجيًدا الشعر، فنون يف ُمترصًفا كان وفصحائهم،
وزوجته وأمه أباه بالهجو تناول بل إليه، يُحِسن من يهجَو أن حد عند الخسة به تقف ولم النفس، يف
وهي عمر، فحبسه الخطاب، بن عمر املؤمنني أمري إىل أمره فرفع بدر، بن الزِّبرقان هجا نفسه. وحتى

الحبس: يف وهو فقال وقذعه، القول بذاءة عىل اإلسالم يف وقعت عقوبة أول

ش��ج��ُر وال م��اءٌ ال ال��ح��واص��ِل ُزغ��ِب َم��رٍخ ب��ِذي ألف��راٍخ ت��ق��وُل م��اذا
ُع��م��ُر ي��ا ال��ل��ِه س��الُم ع��ل��ي��ك ف��اغ��ِف��ْر ُم��ظ��ِل��م��ٍة ق��ع��ِر ف��ي ك��اِس��بَ��ه��م أل��ق��ي��َت
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والتبيني البيان

الشعر. َعبيُد وأشباههما والُحطيئة ُسلمى أبي بن ُزهري يقول: األصمعي وكان
حتى النظر فيه وأعاد قاله بيت كل عند ويقف شعره، جميع يف يجوِّد من كل وكذلك

الجودة. يف ُمستوية كلها القصيدة أبيات يُخرج
أدخلهم حتى مجهودهم واستفرغ استعبدهم كان قد الشعر أن لوال يُقال: وكان
لذهبوا األلفاظ، واغتصاب الكالم، قعر يلتمس ومن الصنعة، وأصحاب التكلف باب يف
وإنما انثياًال، األلفاظ عليهم وتنثال ورهًوا، سهًال املعاني تأتيهم الذين املطبوعني مذهب
بآالف، ِمطَرف شعره: يف قالوا ولذلك ورؤبة؛ الجعدي النابغة كشعر املحمود الشعر

والشعراء. الرُّواة ذلك جميع يف يُخالف وكان بواٍف. وِخمار
به والتَمس بشعره، ب تكسَّ ومن يونس: عن ذلك ويحكي يقول، ُعبيدة أبو وكان
التي وبالطِّوال ماطني، السِّ قصائد يف والسادة، امللوك وجوائز والقادة، األرشاف ِصالت
غري يف قالوا وإذا وأشباههما، والُحطيئة ُزهري صنيع من بُدٍّا يجد لم الحفل، يوم تُنَشد
تدبريهم مثل يستعملون ذلك مع ترهم ولم املجهود، وتركوا الكالم عفو أخذوا ذلك
كاملقتَضب عندهم البائت الكالم كان بل الخطب، طوال صنعة ويف القصائد، طوال يف

فيه. عندهم هللا عادة بحسن وثقًة عليه، اقتداًرا
يف بيَّتوه األمور، ومهمات التدبري معاظم يف الرأي إىل احتاجوا إذا ذلك مع وكانوا
الِخالص، عىل وقام الكري، وأُدخل اف، الثقَّ قوَّمه فإذا أنُفسهم، عىل وقيَّدوه صدورهم،

مهذَّبًا. األدناس من ى ومصفٍّ ًحا، منقَّ محكًَّكا أبرزوه
النضريي: يارس ألبي الُحَقيق10 أبي بن الربيع وقال

��ِر ُم��ق��صِّ ِن��ْك��ٍس ك��لَّ ف��ي��ه��ا تُ��ؤاِم��ُر ُم��ح��اِرٌب وأن��َت ال��نَّ��ج��وى تُ��ك��ِث��ِر ف��ال

ال��بَ��ش��ُر ال��نُّ��ه��ى َم��ق��ال��ي��َد إل��ي��َك أل��ق��ْت ص��اِح��ِب��ه ب��ع��ِد م��ن ال��ذي اإلم��اُم أن��َت
األث��ُر ب��ك ك��ان��ت ألن��ُف��ِس��ه��م ل��ك��ْن ل��ه��ا ق��دَّم��وَك إذ ب��ه��ا ي��ؤثِ��روَك ل��م
ال��ق��رُر ب��ه��ا تَ��ْغ��ش��اه��م األب��اط��ِح ب��ي��َن َم��س��ك��نُ��ه��م ب��ال��رَّم��ِل ِص��ب��ي��ٍة ع��ل��ى ف��ام��نُ��ْن
ال��خ��ب��ُر ب��ه��ا يَ��ع��م��ى داوي��ٍة ع��رِض م��ن وب��ي��ن��ه��ُم ب��ي��ن��ي ك��م ِف��داؤك أه��ل��ي

درهم. آالف بثالثة املسلمني أعراض منه واشرتى يعود، أال العهد عليه وأخذ عنه، وعفا عمر فبكى
٥٩ه/٦٧٨م. سنة مات
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من باهلل يستعيذ وكان الفطري. والرأَي إيَّاَي يقول: الراسبي وهب بن هللا عبد وكان
بَري. الدَّ الرأي

وإنما يصرب، ال السئوم ألن امُلحزم. ئُوم السَّ خليَطيك رشُّ وائل: سحبان وقال
بالتجارب، إال الحزم وليس منه، يُراد ما يعرف ال صعب واملحزم الصرب، يف التفاضل
تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل قال ولذلك التجربة؛ عقل إىل ُمسِلم الغريزة عقل وألن
يذل، حتى الصعب ركوب كرهوا ولذلك الشباب. َجَلد من إلينا أَحبُّ الشيخ رأي عنه:
التخليع، طول بعد إال هماليج املعانيق ل تُحوَّ ولم الرياضة، طول بعد إال األِرن11 وامُلهر

اإلبساس. بعد إال الزَّبون يحلبوا ولم
عجمي، فيه يُشاركه ولم عربي، إليه يسبقه لم مما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كالم من وسنذُكر

سائًرا. ومثًال مستعمًال صار مما أحد، ادَّعاه وال ألحد يُدََّع ولم
ذلك ومن أنفه.» َحتْف «مات قوله: ذلك ومن ارَكبي.» هللا خيَل «يا قوله: ذلك فمن

الوطيس.» َحِمي «اآلن قوله: ذلك ومن َعنزان.» فيه ينتطح «ال قوله:
َعناق»،12 فيه تَحِبق «ال عنه تعاىل هللا ريض عثمان قتل يف حاتم بن عدي قال وملا
َطريف، أبا يا ابنه: وُقتل عينه ُفقئت أن بعد هللا، رحمهما سفيان، أبي بن معاوية له قال
مثًال، كالمه يرص فلم األضجم. والتيس وهللا، إي قال: َعناق؟ عثمان قتل يف حبَقْت هل

مثًال. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كالم وصار

عىل وكان اليهود، شعراء أكابر من وشاعر ُقريظة، بني رؤساء من رئيس الُحقيق: أبي بن الربيع 10
نازًال الربيع فلحقه قينقاع، بني سوق يريد الذبياني النابغة أقبل عبيدة: أبو قال بعاث. يوم قريظة بني
فأنشأ ناقته بالنابغة فحاصت عظيمة، سوًقا وكانت الضجة، سمعا السوق عىل أرشفا فلما أطمه، من

راحلتي. األصوات من تهال كادت يقول:
خلق. أوجست ما إذا منها والنفر الربيع: فقال
الجتذبت. بالسوط أُنهِنُهها لوال النابغة: فقال
لبق. راكٌب وإني الزِّمام منِّي الربيع: فقال

واشتعفت. اآلطام يف الحبس ملَّت قد النابغة: فقال
طلق. أنها لو َمناهلها إىل الربيع: فقال
الناس. أشَعُر ربيع يا أنت النابغة: فقال
يمرن. لم الذي النشيط املرح األرن: املهر 11

صغرية. عنز فيه ترضط ال عناق: فيه تحبق ال 12
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والتبيني البيان

قوله: ذلك ومن الَفرا.» َجوِف يف يد الصَّ «كل حرب: بن سفيان ألبي قوله ذلك ومن
مرتني.» جحر من املؤمن يُلَسع «ال قوله: ذلك ومن أقذاء.»13 عىل وجماعة َدَخن، عىل «ُهدنة
قال: املهلَّب،14 بن يزيد مقتل عند بالكالم أُمر حني ان، خدَّ بن الحارث أن ترى أال
من يُلسع ال املؤمن وإن ببيان، وتُدِبر بشبهة، تُقِبل فإنها الفتنة؛ اتقوا الناس، أيها يا
الشام من تأتيكم ُعَصبًا اتقوا قال: ثم املثل، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بكالم فرضب مرتني. ُجحر

وذَُمها.15 انقطع قد ِدالء كأنها
كنا إن وفِهمنا نعلم، كنا إن عِلمنا قد املنرب: عىل وهو ألصحابه األشعث16 ابن وقال
مرات، ثالث جحٍر من بكم لُسعت وهللا وقد مرتني، ُجحر من يُلسع ال املؤمن أن نفهم،

الكفر. من قرَّب ما كل من به وأعتصم اإليمان، خالف ما كل من هللا أستغفر وأنا
وكثُر حروفه، عدد قلَّ الذي الكالم وهو ملسو هيلع هللا ىلص، كالمه من آخر فنٍّا هذا بعد أذُكر وأنا
وتعاىل: تبارك هللا قال كما وكان التكلف، عن ونُزه الصنعة، عن وجلَّ معانيه، عدد
أصحاب وجانَب التشديق، عاب وقد فكيف اْلُمتََكلِِّفنَي﴾. ِمَن أَنَا ﴿َوَما محمد: يا قل
الغريب وهجر القرص، موضع يف واملقصور البسط، موضع يف املبسوط واستعمل التقعري،

نية. وفساد علة عىل دخن: عىل 13

املهلب أبيه مع أبىل الِعظام. ُقوادها من وقائًدا األموية، الدولة أمراء من أمريًا كان املهلب: بن يزيد 14

ثالثون وسنُّه أبيه بعد خراسان ويلَ بطًال. شجاًعا وكان حسنًا، بالءً الخوارج حروب يف صفرة أبي بن
ثم اج، الحجَّ تحت كانت يزيد أخت أن مع ُمبغًضا، له وكان اج الحجَّ بمشورة امللك عبد فعزله سنة،
له فشفع امللك، عبد بن بسليمان ُمستشفًعا الشام إىل ومىض حبسه من فهرب وعذَّبه، الحجاج حبسه
فافتتح إليه، الخالفة أفضت حينما خراسان سليمان ه والَّ ثم عنه، وكفَّ نه فأمَّ امللك، عبد بن الوليد إىل
فخاَدعه البرصة، إىل فمال سليمان بموت فعلم الغنائم، ومعه العراق يريد أقبل ثم ودهستان، جرجان
يزيد عىل خرج ثم محبسه، من فهرب فحبسه، العزيز عبد بن عمر إىل به وبعث وأوثقه، أرطاة بن عدي
من بالعقر فالتَقوا كثيف، جيٍش يف الوليد بن والعبَّاس امللك عبد بن َمسلمة إليه ه فوجَّ امللك، عبد بن

١٠٢ه/٧٢٠م. سنة يزيد فُقتل بابل، أرض
ُسيورها. الدالء: وذم 15

الخوارج حروب يف أبىل بطًال، شجاًعا كان األشعث. بن محمد بن الرحمن عبد هو األشعث: ابن 16
والعلماء الُقرَّاء وتبعه عليه، فخرج وجوره اج الحجَّ ظلم من رأى ما هاله غيوًرا، تقيٍّا وكان حسنًا، بالءً
ووقعة الجماجم دير ووقعة الزاوية ووقعة األهواز وقعة ومنها هائلة، وقائع معه له وكانت واملحدِّثون،

٨٣ه/٧٠٢م. سنة وُقتل دحبيل.
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بكالم إال يتكلم ولم حكمة، مرياث عن إال ينطق فلم وقي، السُّ الهجني عن ورغب الوحيش،
بالتوفيق. ويُرسِّ بالتأييد، وُشيِّد بالعصمة، ُحف قد

املهابة بني له وجمع بالقبول، وغشاه عليه، املحبة هللا ألقى الذي الكالم وهذا
حاجة وقلة إعادته، عن استغنائه ومع الكالم، عدد وقلة اإلفهام حسن وبني والحالوة،
يُقم ولم حجة، له بارت وال َقَدم، له زلَّت وال كلمة، له تسقط لم ُمعاودته، إىل السامع
إسكات يلتمس وال القصري، بالكالم الطوال الخطب يَبذُّ بل خطيب، أفحمه وال خصم، له
وال بالحق، إال الَفَلج17 يطلب وال بالصدق، إال يحتجُّ وال الخصم، يعرفه بما إال الخصم
وال يعجل، وال يُبطئ وال يلمز، وال يهمز وال املواربة، يستعمل وال بالَخالبة، يستعني
أعدل وال لفًظا، أصَدَق وال نفًعا، أعمَّ قطُّ بكالٍم الناس يسمع لم ثم يُحرص. وال يُسهب
أفصح وال مخرًجا، أسهل وال موقًعا، أحسن وال مطلبًا، أكرم وال مذهبًا، أجمل وال وزنًا،
للبالغة امُلتكلف ون يذمُّ أَرهم ولم كثريًا. ملسو هيلع هللا ىلص كالمه من فحواه، يف أبنَيَ وال معناه، عن
يف إال امُلتكلف اسم يضعون يكادون وال للغناء، وامُلتكلف امُلتظرف يَرون كذلك بل فقط،

خطيم:18 بن قيس قال ونها. يذمُّ التي املواضع

ف��تَ��زوَِّد َم��ع��روِف��ه��ا م��ن اس��َط��ع��َت ف��م��ا ُم��ع��ارٌة إالَّ واألخ��الُق ال��م��اُل ف��م��ا
ب��ُم��ْه��ت��ِد ول��ي��س ًال ُض��الَّ ال��ن��اَس ي��رى ُم��ت��ك��لِّ��ٍف ع��ن ال��ن��اِس ألْغ��ن��ى وإنِّ��ي

قميئة:19 ابن وقال

ال��ُم��ت��ك��لِّ��ُف يَ��ْس��ِط��ي��ُع��ه��ا ال األص��ِل ع��ِن أع��َرَض��ْت ه��ي إذا أث��ق��اٍل ��اِل وح��مَّ

والغلب. الظَّفر الفلج: 17
بلغ فلما صغري، وهو أبوه ُقتل َفْحل. جاهيل شاعٌر األويس، الخطيم بن قيس هو خطيم: بن قيس 18

مقرون جميًال، كان قيًسا أن وزعموا والخزرج. األوس بني حروب نشأت ذلك وبسبب أبيه؛ قاتل قتَل
دون أسلمت قد يزيد بنت حوَّاء زوجته وكانت الثنايا. برَّاق الشفتنَي، أحمر العيننَي، أدعج الحاجبنَي،
النبي فسأله املدينة، النبي يقدم حتى قيس فاستنظره اإلسالم النبي عليه عرض مكة َقِدم فلما علمه،
أن قبل مات األَُديعج. وىف ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال الوصية، وحفظ ففعل خريًا، بها وأوصاه زوجته يجتنب أن

الهجرة. وُقبيل يُسِلم
القيس، امرئ من أقدم وهو قديم، جاهيل شاعٌر البكري، ذريح بن قميئة بن عمرو هو قميئة: ابن 19
فحول يف ويَُعد طريقه. يف فمات بالقسطنطينية قيرص إىل معه وأخرجه عمره، آخر يف القيس امرؤ لقيه
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ما الكالم روائع من أحد عن جاءنا ما حبيب: بن يونس قال سالم، بن محمد وقال
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول عن جاءنا

بعض ولعل األخبار، أصحاب أفواه من التَقطناها ُجمًال الكتاب هذا يف جمعنا وقد
االمتداح من له تكلَّفنا قد أن يظن الكالم، مقادير يعرف ولم العلم، يف يتَّسع لم من
التزيُّد حرَّم والذي كال قدره، يبلغه وال عنده، ليس ما والتجويد، التزيني ومن والترشيف،
إال هذا يظن ال الفقهاء، عند الكذَّابني وبَْهرج الحكماء، عند التكلُّف وقبَّح العلماء، عىل

سعيُه. ضل من
لتَقلُّون إال عِلمتُكم ما وهللا «أَما فقال: األنصار ذكر حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كالم فمن
و«املرء املشط»، كأسنان سواء كلهم «الناس وقال: الفزع.» عند وتكثُرون الطمع، عند

لنفسه.» يرى ما لك يرى ال من صحبة يف خري و«ال بأخيه»، كثري
الشاعر: وقال

َف��ْض��ال ن��اش��ٍئ ع��ل��ى م��ن��ه��م َش��ي��ب��ٍة ل��ِذي ت��رى ف��ال ال��ِح��م��اِر ك��أس��ن��اِن س��واءٌ

آخر: وقال

ال��ِح��م��اِر أس��ن��اُن ال��لَّ��وِن ف��ي ف��ُه��ْم س��واءٌ وِش��ي��بُ��ه��ُم ش��ب��ابُ��ه��ُم

ما فضل علمت وحقيقته، ملسو هيلع هللا ىلص النبي وتشبيه وحقيقته، الشاعر تشبيه لت حصَّ وإذا
الكالمني. بني

ويردُّ أدناهم، تهم بذمَّ ويسعى دماؤهم، تتكافأ «املسلمون ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال
سواهم.» من عىل يٌد وهم أقصاهم، عليهم

معانيه. وكثرة حروفه، قلة هللا، رحمك ْم، فتفهَّ
تَجِن «ال وقال: تَُعول.» بمن و«ابدأ فىل»، السُّ اليد من خريٌ الُعليا «اليد ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
املال «خري وقال: ِحرز.» وظهورها كنز، «بطونها فقال: الخيل وذكر ِشمالك.» عىل يمينك
«ِنْعمت وقال: نائمة.» لعنٍي ساهرة عنٌي املال «خري وقال: مأبورة.»20 وسكٌَّة مأمورة، ُمهرٌة

سنة عالية سنٍّ عن ومات القامة. مديد الوجه، حسن جميًال، كان أنه وزعموا الشعراء. يف الثانية الطبقة
٥٦٠م.
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«امُلطِعمات وقال: خرَّارة.» عنٍي من وترشب خوَّارة،21 أرٍض يف تُغَرس النخلة، لكم ة العمَّ
فقال: الخيل وذكر النخل.» أصول يف «الِحمى22 وقال: الَوْحل.» يف الراسخات امَلْحل، يف
القيامة.» يوم إىل الخري نواصيها يف معقود و«الخيل َمذابُّها»، وأذنابها أدفاؤها، «أعرافها
ووأد األمهات، عقوق عن «نهيتكم وقال: َشق.»23 أو صَلق أو حَلق من منا «ليس وقال:
أمَلَق «ما وقال: راحلة.»24 فيها تجد ال مائة كإبٍل «الناس وقال: وهات.» ومنٍع البنات،
«يحمل وقال: وألهى.» كثُر مما خريٌ وكفى قلَّ «ما الحديث: يف وجاء َصدوق.» تاجٌر
وتأويل امُلبِطلني، وانتحال الغالني، تحريف عنه ينفون ُعدولُه، خَلٍف كل من العلَم هذا

الجاهلني.»
السيف، يف «الخري ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال عنه، تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل وقال
وقال: ُمِصح.»25 عىل ُمجِرٌب يُوَردنَّ «ال وقال: بالسيف.» والخري السيف، مع والخري
بعد العقل و«رأس َمغرًما»، والصدقة َمغنًما، األمانة تَر لم ما أمُرها صالًحا تي أمَّ تزال «ال
مؤتمن.» «امُلستشار وقال: مشورة.» بعد امرؤ يهلك و«لن الناس»، ُمداراة باهلل اإليمان
خريًا قال عبًدا هللا «رحَم وقال: أمسك.» شاء وإن قال، شاء إن بالخيار، «املستشار وقال:
عىل «استعينوا وقال: باالستغفار.» حديثكم بني «افصلوا وقال: فَسِلم.» سكت أو فَغِنم،
للوجه، أْرسى فإنه تنهكيه؛ وال يه أِشمِّ عطية، أم «يا للختانة: وقال بالسعي.» امليش طول
األبصار، وا فُغضُّ أبَيتم فإن الطريق؛ ظهور عىل تجلسوا «ال وقال: الزوج.» عند وأحظى
ويكره ثالثًا لكم يرىض هللا «إن وقال: الضعيف.» وأعينوا الضال، واهدوا السالم، وُردُّوا
وال جميًعا بحبله تعتصموا وأن شيئًا، به تُرشكوا وال تعبدوه أن لكم يرىض ثالثًا؛ لكم
وإضاعة السؤال، وكثرة وقال، قيل لكم ويكره أمركم؛ هللا ه والَّ من تُناصحوا وأن تتفرقوا،
لِبسَت أو فأفنَيت، أكلَت ما مالك من لك وإنما مايل. مايل آدم: ابن «يقول وقال: املال.»

املعدة املصلحة األرض أو النخل، من املصطفة الطريقة السكة مأبورة: وسكة منتجة. مأمورة: 20

للحرث.
لينة. سهلة خوارة: 21

منه. الدنو املمنوع الحمى: 22
الفواجع. عند والنوائح البواكي من الرائع الصوت الصلق: 23
اإلبل. يف الصالحة كالراحلة الندرة يف الناس خيار أن يعني 24

عدواها. إليها تنتقل لئال الصحيحة اإلبل ذي عىل بها الدخول عليه يحظر الجرباء اإلبل ذا أن يعني 25
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ثالثًا»، إليهما لسأل ذهب من وادينَي آدم البن أن «لو وقال: فأمَضيت.» وهبَت أو فأبَليت،
ُحلوٌة الدنيا «إن وقال: تاب.» من عىل هللا ويتوب الرتاُب، إال آدم ابن جوَف يمأل و«ال
وأقربكم إيلَّ أحبَّكم «إن وقال: تعملون.» كيف فناِظٌر فيها ُمستعِملكم هللا وإن خِرضة،
ويؤَلفون، يأَلفون الذين أكناًفا، امُلوطَّئون أخالًقا، أحاِسنُكم القيامة، يوم مجالس26 مني
امُلتفيهقون.» امُلتشدقون الثَّرثارون القيامة، يوم مجالس مني وأبعدكم إيلَّ أبغضكم وإن
يف سلطان ذو يؤمن «ال وقال: الصالة.» يف والُفرج «إيَّاي وقال: والتشادق.» «إيَّاَي وقال:
الُغرَّة، تُميت فإنها وامُلشارَّة؛ «إيَّاكم وقال: بإذنه.» إال تَكِرمته، عىل يُجلس وال سلطانه،
األعمينَي من باهلل «أعوذ وقال: انًا.» لعَّ يكون أن لصديٍق ينبغي «ال وقال: الَعرَّة.» وتُحيي
ينفع.» ال وعلم يخشع، ال وقلب يُسمع، ال دعاء من باهلل «أعوذ يقول: وكان األيِّم.» وبَوار
املوت ِذكر «أكِثْر قال: به. هللا ينفعني بيشءٍ أوِصني هللا، رسول يا رجل: وقال
تدري ال فإنك الدعاء وأكِثِر النعمة، يف يزيد الشكر فإن بالشكر وعليك الدنيا، عن يُسلَِّك
فإن والبَغي؛ و«إيَّاك أنفسكم»، عىل بَغيُكم إنما الناس «أيها وقال: لك.» يُستجاب متى
ال أن قىض قد هللا فإن واملكر؛ و«إيَّاك هللا»، لينرصنَّه عليه بُغي من أنه قىض قد هللا
«اجتناب فقال: أفضل؟ العمل أي هللا، رسول يا وقيل: بأهله.» إال السيئ املكر يحيق
«الذي فقال: أفضل؟ األصحاب أي له: وقيل هللا.» ِذكر من رطبًا فوك يزال وال املحارم،
فسدوا.» إذا «العلماء قال: رش؟ الناس أي وقيل: ذكَّرك.» نسيت وإذا أعانك، ذَكرت إذا
حالقة الحالقة، هي والبغضاء والبغضاء. الحسد قبلكم؛ من األمم داء إليكم «دبَّ وقال:
أنبئكم أَوال تحابُّوا، حتى تؤمنون ال بيده محمد نفس والذي عر. الشَّ حالقة أقول ال الدين

تحابُّوا.» «تهاَدوا وقال: بينكم.» السالم أفشوا تحاببتم؟ فعلتموه إذا بأمر
يف باإلخالص أوصاني بتسع؛ ربي «أوصاني ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال، الحسن وعن
عمن أعفَو وأن والفقر، الغنى يف وبالقصد والغضب، الرضا يف وبالعدل والعالنية، الرس
ذكًرا، ونطقي فكًرا، صمتي يكون وأن قطعني، من وأصل حَرمني، من وأعطَي ظلمني،

ِعربًا.» ونظري
إنما يكون أن يجوز وقد شتى، ألقواٍم ُرويت وقد ُمرَسلة، ُرويت كلمات وثالث
بأزمانهم «الناس قوله: ومنها تدافنتم.» ملا تكاشفتم «لو قوله: منها يبتدئوها، ولم حَكوها

قدره.» عرف امرٌؤ هلك «ما قوله: ومنها بآبائهم.» منهم أشبَُه

األثري. البن النهاية عن أثبتناه، ما والصواب مجلًسا، األصل: يف 26
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هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال قال، دينار بن هللا عبد عن عيَّاش، بن إسماعيل وقال
أذَّنَت «إذا وقال: املقابر.» عند والضحك الصيام، يف والرََّفث الصالة، يف العبث لكم َكِره

فاجزم.» أقمت وإذا ل، فرتسَّ
ُجحدر، بن الحصيب عن دينار، بن الحسن عن الِحميص، عيَّاش بن إسماعيل ثنا وحدَّ
املَلُق املؤمن أخالق من «ليس ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال، جبل بن معاذ حديث من وهو
بالكتاب.» العلم «قيِّدوا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن مالك بن أنس حديث ومن العلم.» طلب يف إال
العذاب عليكم لصببت ُرتَّع، وبهائم ع، ُرضَّ وِصبيان ع، ُخشَّ رجاٌل لوال هللا: «ويقول قال:

صبٍّا.»
زعيَم وكان فاِسُقهم، القبيَل ساد «إذا قال: رفعه، امُلباَرك، بن هللا عبد حديث ومن

البالء.» فلينتظروا رشه، اتِّقاء الرجل وأُكرَم أرذلُهم، القوم
قال عنه، تعاىل هللا ريض هريرة أبي عن امُلغرية، عن ذئب، أبي ابن حديث ومن

الفاطمة.» وبئست امُلرِضعة، فِنعمت اإلمارة، عىل «ستحرصون ملسو هيلع هللا ىلص:
قال قال، أبيه عن بكرة، أبي بن الرحمن عبد عن ُعمري، بن امللك عبد حديث ومن

غضبان.» وهو اثنني بني الحاكم يحكم «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
ركبوا قوًما «إن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان قال: املبارك بن هللا عبد حديث ومن
موضعه منهم رجل فنقر موضع، منهم رجل لكل فصار فاقتسموا، البحر يف سفينة
يَديه عىل أخذوا فإن شئت. ما فيه أصنع مكاني هو فقال: تصنع؟ ما له: فقالوا بفأس،

أهلك.» يراه حيث َسوطك «علِّْق وقال: وهلكوا.» هلك تركوه وإن ونَجوا، نجا
قال: أتعرفني؟ هللا، رسول يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل صيفي أبي بن السائب ودخل

يُماريني؟» وال يُشاريني ال كان الذي رشيكي أعرف ال «كيف
عبدي، الرب: له فيقول به هللا أمر ما فوق يَجلد بالوايل «يُؤتى ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال
لغضبك ينبغي أكان فيقول: لغضبك. غضبُت ربي، فيقول: به؟ أمرتُك ما فوق جلدَت لَم
به؟ أمرتُك عما َت قرصَّ لَم عبدي، فيقول: باملقرصِّ يُؤتى ثم غضبي؟ من أشدَّ يكون أن
قال: رحمتي؟ من أوسع تكون أن لرحمتك ينبغي أكان فيقول: رِحمتُه. ربي، فيقول:

النار.» إىل هما صريَّ قال: أنه إال أعرفه، ال ذكره قد بيشء فيهما فيأمر
كما أودِّعك عمر: ابن يل قال قال، قَزعة عن عمر، بن العزيز عبد ثنا حدَّ وكيع: قال
أرض «كل وقال: عملك.» وخواتيم وأمانتك ِدينَك هللا «أستودع ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول ودَّعني

بسمائها.»
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بن لوائل كتب ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أشياخه، عن َلهيعة، ابن عن ُعفري، بن سعيد وروى
ولقومه: الحرضمي ُحجر

الصالة، بإقام حرضموت، أهل من العباهلة27 األقيال إىل هللا رسول محمد من
ال الُخمس، يوب28 السُّ ويف لصاحبها، والتِّيمة شاة، التِّيعة عىل الزكاة، وإيتاء
ُمسِكر وكل أربى.30 فقد أجبى فمن ِشغار؛29 وال ِشناق، وال ِوراط، وال ِخالط،

حرام.

ُهنَّ فإنما النساء؛ يف تُغالوا «ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن سعد بن راشد حديث ومن
عىل أحناه قريش؛ نساء صوالُح اإلبل َرِكبن نساء «خري ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال هللا.» ُسْقيا

يده.» ذوات يف بعل عىل وأرعاه صغره، يف ولد
ُمهور وَضْع ان، غسَّ ُمْلك أذِهْب «اللهم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال الشعبي، عن مجالد وقال

ِكندة.»
قوله املعاني، كثرة مع اللفظ عدد وقلة اإليجاز من ه خصَّ قد هللا أن عىل يدلك والذي
األخالق استعمال من ملسو هيلع هللا ىلص عنه ُروي ومما الكلم.» جوامع وأُعطيت با، بالصَّ «نُِرصت ملسو هيلع هللا ىلص:
يقبل لم «من قوله: عنها، خالف عما والنهي بها، األمر وكثرة الرشيفة، واألفعال الكريمة،

عبهل. العباهلة: وواحد عنه. يُزالون ال ملكهم عىل أُقرُّوا الذين هم العباهلة: األقيال 27
الغنم. من واألربعني اإلبل، من كالُخمس وهي الحيوان، من الزكاة فيه تجب ما ألدنى اسم التيعة: 28
يف لصاحبها تكون الشاة هي أو األخرى، الفريضة تبلغا حتى األربعني عىل الزائدة الشاة والتيمة:
يف املدفون املال به يريد سيب، جمع السيوب الزمخرشي: قال والسيوب، بسائمة. وليست يحتلبها منزله

أصابه. ملن وعطائه تعاىل هللا فضل من ألنه املعدن؛ أو الجاهلية
تُخفي أن والوراط: الزكاة. يف هللا حق ليبخس لغريه بما ماشية من ماله الرجل يخلط أن الخالط: 29
والشناق: زكاتها. فيأخذ املصدق يراها لكيال غريك مال يف تغيِّبها أو األرض من وهدة يف ماشية من مالك
أو بنتك الرجل تُزوج أن والشغار: األخرى. الفريضة تبلغ أن إىل زكاة الفريضة عىل الزائد يف يؤخذ أال
هذا كان وقد مهر. بينكما يكون أن دون نظريتها يُزوجك أن عىل محارمك من أمرها تيل التي أو أختك

الحديث. بهذا اإلسالم فأبطله الجاهلية يف معروًفا النكاح
الزكاة. من فراًرا املصدق عن املال ُمواراة هو أو صالحه، يبدَو أن قبل الزرع بيع اإلجباء: أجبى، 30
بأقل بالنقد منه يشرتيها ثم ى مسمٍّ أجٍل إىل معلوم بثمٍن سلعة رجٍل من يبيع أن وهو الِعينة، هو وقيل:

به. باعها الذي الثمن من
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وصيته: آخر يف وقال الحوض.» عيلَّ يَِرد لم كاذبًا، أو كان صادًقا ل، ُمتنصِّ من عذًرا
بنت «أنا قالت: أنِت؟» «من لها: فقال بي السَّ يف جارية وكلَّمته الضعيَفني.» يف هللا «اتقوا
ارحموا افتقر، غنيٍّا ارحموا ذل، عزيًزا «ارحموا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال حاتم.» الجواد الرجل

املؤمن.» ببهاء تذهب امليش «رسعة ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال ُجهال.» بني ضاع عاِلًما
كما بعدي عني ستكثُر األحاديث «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال، هريرة أبي وعن
هللا كتاب واَفق فما هللا، كتاب عىل فاعرضوه عني جاءكم فما قبيل، من األنبياء عن كثرت

أقله.» لم أو قلته عني فهو
القرآن.» «ُخلُق فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ُخلُق عن عنها، تعاىل هللا ريض عائشة، وسئلت

َعِظيٍم﴾. ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك هللا: قول وتلت
َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ فقال: اآلداب، بأحسن ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا هللا أدَّب عيل: بن محمد وقال
نََهاُكْم َوَما َفُخذُوُه الرَُّسوُل آتَاُكُم ﴿َوَما قال: وعى فلما اْلَجاِهِلنَي﴾. َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف

هللاَ﴾. َواتَُّقوا َفانْتَُهوا َعنُْه
الخطاب بن عمر سمع قال، ُعروة بن هشام ثنا حدَّ قال، مجاهد بن عيل ثنا حدَّ قال:

يُنشد: رجًال عنه تعاىل هللا ريض

ُم��وِق��ِد خ��ي��ُر ع��ن��ده��ا ن��اٍر خ��ي��َر تَ��ِج��ْد ن��اِره َض��وءِ إل��ى تَ��ع��ُش��و ت��أِت��ه م��ت��ى

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول ذاك عمر: فقال
األعىش: قول يستحسنون الناس كان وقد

وال��ُم��ح��لِّ��ُق ال��نَّ��دى ال��ن��اِر ع��ل��ى وب��اَت يَ��ص��ط��ل��ي��اِن��ه��ا ل��َم��ق��روَري��ِن تُ��َش��بُّ

األعىش. بيت سقط هذا قبل كتبناه الذي البيت الُحطيئة قال فلما
أعظم يكون حتى بريء هو من تهمة يف منه املرسوق يزال «ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال

السارق.» من ُجرًما
أدهم له فرس فجاء بينها، وسابَق الخيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أجرى الحسن: أبو وقال

البحر.» إال هو «ما وقال: ركبتَيه عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فجثا سابًقا،
يقول: حيث الحطيئة كذب عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال

ال��َم��ع��اِص��ِم ف��وَق ال��ع��اِج ج��اع��الُت وال تَ��س��ت��ف��زُّن��ا ال ال��خ��ي��ِل ِج��ي��اَد وإنَّ
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الخيل حب إظهار أراد ولكنه فرسه، سبق يستفزُّه لم أنه العلماء من ناس زعم وقد
شأنها. وتعظيم

ويُجالس العباء، ويلبس األرض، عىل ويجلس األرض، عىل يأكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان
أصابعه،31 ويلَطع نفسه، من ويُقصُّ الرشيفة، يده د ويتوسَّ األسواق، يف ويميش املساكني،
كما آكل عبد؛ أنا «إنما يقول: وكان فيه، ملء ضاحًكا قط يَُر ولم متَّكئًا، يأكل وال
ُكراع32 إيلَّ أُهدَي ولو ألجبت، ذراع إىل ُدعيت ولو العبد، يرشب كما وأرشب العبد، يأكل
ولو ربه، سبيل يف إال بيده أحًدا رضب وال عبده، رضب وال وحده، قط يأكل لم لَقِبلت.»
من ذلك كان لقد مكة، فتح يوم منه كان ما إال ِحلمه، ورجاحة عفوه، كرم من يكن لم
وأولياءه أعمامه، وبني أعمامه قتلوا وقد َعنوًة مكة دخل حني أنه وذلك الكمال؛ أكمل
وجرحوه العذاب، بأنواع أصحابه وعذَّبوا عاب، الشِّ يف حرصوه أن بعد أنصاره، وقادة
حمدهم، بغري دخلها فلما كيده، عىل وأجمعوا عليه، وسِفهوا نفسه، يف وآذَوه بدنه، يف

قال: ثم عليه وأثنى هللا فحِمد خطيبًا، فيهم قام منهم، ضغن33 عىل عليهم وظهر

أَْرَحُم َوُهَو َلُكْم هللاَُ يَْغِفُر اْليَْوَم َعَليُْكُم تَثِْريَب ﴿َال يوسف: أخي قال كما أقول
الرَّاِحِمنَي﴾.

كنتم باب كل أول عرفتم وإذا املذهب، ذلك من بالجملة باب كل يف نقول وإنما
باملوارد. واملصادر باألوائل، األواخر تعرفوا أن ُخلقاء

الوداع خطبة (1)

وهي: الوداع، حجة خطبة ملسو هيلع هللا ىلص خطبه ومن

رشور من باهلل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هلل، الحمد
هادي فال يُضلل ومن له، ُمضل فال هللا يهد من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا

يلحسها. أصابعه: يلطع 31

الساق. مستدق الكراع: 32
أثبتناه. كما ضغن عىل هو وإنما هنا، ها لذلك معنى وال صغر، عىل نسخة: يف 33
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ورسوله. عبده محمًدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له،
خري. هو بالذي وأستفتح طاعته، عىل وأحثُّكم هللا، بتقوى هللا عباَد أوصيكم

ألقاكم ال لعيل أدري ال فإني لكم؛ أبنيِّ مني اسمعوا الناس، أيها بعد، أما
هذا. موقفي يف هذا عامي بعد

كُحرمة ربكم، تلَقوا أن إىل عليكم حرام وأموالكم دماءكم إن الناس، أيها
هذا. بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا، يومكم

فاشهد. اللهم بلغت؟ هل أال
الجاهلية ربا وإنَّ عليها. ائتمنه من إىل فليؤدِّها أمانة عنده كانت فمن
دماء وإن ملطلب. عبد بن العبَّاس عمي ربا به أبدأ ربًا أول وإن موضوع،
بن الحارث بن ربيعة بن عامر دم به نبدأ دم أول وإن موضوعة، الجاهلية
َقَود، والعمد قاية. والسِّ دانة السَّ غري موضوعة، الجاهلية مآثر وإن املطلب. عبد
أهل من فهو زاد فمن بعري؛ مائة وفيه والحجر، بالعصا ُقتل ما العمد وِشبه

الجاهلية.
قد ولكنه هذه، أرضكم يف يُعبَد أن يئس قد الشيطان إن الناس، أيها

أعمالكم. من تحقرون مما ذلك سوى فيما يُطاع أن ريض
يُِحلُّونَُه َكَفُروا الَِّذيَن ِبِه يَُضلُّ اْلُكْفِر ِيف ِزيَاَدٌة 34 النَِّيسءُ ََّما ﴿إِن الناس أيها
استدار قد الزمان وإن هللاُ﴾، َحرََّم َما َة ِعدَّ ِليَُواِطئُوا َعاًما َويَُحرُِّمونَُه َعاًما
َعَرشَ اثْنَا ِهللا ِعنَْد ُهوِر الشُّ َة ِعدَّ و﴿إِنَّ واألرض، السموات هللا خلق يوم كهيئته
ثالثة ُحُرٌم﴾، أَْربََعٌة ِمنَْها َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق يَْوَم ِهللا ِكتَاِب ِيف َشْهًرا
جمادى بني الذي ورجب واملحرَّم، ة الِحجَّ وذو الَقعدة ذو فرد؛ وواحد ُمتواليات

وشعبان.
فاشهد. اللهم بلَّغت؟ هل أال

أال عليهن لكم حق؛ عليهن ولكم ا، حقٍّ عليكم لنسائكم إن الناس، أيها
يأتني وال بإذنكم، إال بيوتكم تكرهونه أحًدا يُدِخلن وال غريكم، ُفُرشكم يُوِطنئ
امَلضاجع يف وتهجروهن تَعُضلوهن أن لكم أِذن قد هللا فإن فعلن فإن بفاحشة؛

القديم. الكتاب يف جاء كما النيسء، إنما والصواب: النيسء، إن نسخة: يف 34
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والتبيني البيان

وكسوتهن رزقهن فعليكم وأطعنكم انتهني فإن مربِّح، غري رضبًا وترضبوهن
أخذتموهن شيئًا، ألنفسهن يملكن ال عوان عندكم النساء وإنما باملعروف.
واستوصوا النساء، يف هللا فاتقوا هللا؛ بكلمة ُفروجهن واستحللتم هللا، بأمانة

خريًا. بهن
فاشهد. اللهم بلَّغت؟ هل أال

ِطيب عن إال أخيه مال المرٍئ يحلُّ وال إخوة، املؤمنون إنما الناس، أيها
منه. نفس

فاشهد. اللهم بلَّغت؟ هل أال
تركت قد فإني بعض؛ رقاب بعضكم يرضب كفاًرا بعدي ترجُعنَّ فال

هللا. كتاب بعده؛ تضلوا لم به أخذتم إن ما فيكم
فاشهد. اللهم بلَّغت؟ هل أال

تراب. من وآدم آلدم، كلكم واحد؛ أباكم وإن واحد، ربكم الناس، أيها
بالتقوى. إال فضٌل عجمي عىل لعربي وليس أتقاكم، هللا عند أكرمكم

الغائب. الشاهد فليُبلغ قال: نعم. قالوا: فاشهد. اللهم بلَّغت؟ هل أال
لوارٍث يجوز وال املرياث، من نصيبَه وارث لكل قَسم قد هللا إن الناس، أيها
الحجر. وللعاهر للِفراش، والولد الثلث. من أكثر يف وصية يجوز وال وصية،
والناس واملالئكة هللا لعنة فعليه مواليه، غري توىلَّ أو أبيه، غري إىل ادَّعى من

هللا. ورحمة عليكم والسالم عدل. وال رصف منه يُقبَل ال أجمعني،

نظر فلما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل امِلنقري35 عاصم بن قيس جاء قال: الحسن وعن
عيلَّ تكون ال الذي املال عن ني خربِّ هللا، رسول يا فقال: الوبر. أهل سيِّد هذا قال: إليه

رشيًفا سيًدا كان عيل. أبا ويُكنى خالد، بن سنان بن عاصم بن قيس هو املنقري: عاصم بن قيس 35

يقول: قيس بن األحنف وكان فأسلم. الفتح بعد تميم وفد يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل قِدم بالِحلم. موصوًفا
أقبل ثم عمه، ابن وكان الفتى. أزعجتم فقال: ابنه بقاتل أُوتي عاصم، بن قيس من الِحلم تعلَّمت
وأسأت عدوك، وأشمتَّ عضدك، يف وفتتَّ ُرْكنك، من وأوهنت عددك، من نقصت بُني، يا وقال: عليه
قومك؟ ُسْدت بماذا لقيس: قيل األعرابي: ابن وقال وجهه. تغري وال حبوته، حل وما سبيله. خلُّوا بقومك.
يف الغارات كثري باسًال، وشجاًعا فحًال، شاعًرا وكان الويل. ونرص األذى، وكف الندى، بذل بثالث؛ فقال:

٤٧ه/٦٦٧م. سنة تُويف غزواته. يف ًرا مظفَّ واإلسالم، الجاهلية
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واألكثر األربعون، املال نعم، قال: عيلَّ. كثروا إن عيال أو ضافني، ضيٍف من تبعٌة فيه
وأفقر فحلها، وأطرق ونجدتها،36 َرْسلها يف أعطى من إال امِلئني ألصحاب وويٌل الستون،
األخالَق هذه أكرَم ما هللا، رسول يا قال: وامُلعرت. القانع وأطعم سمينها، ونحر ظهرها،
بالطَُّروقة؟ تصنع فكيف قال: إبيل. من أكثر فيه أكون الذي بالوادي يحل وما وأحسنها!
تصنع فكيف قال: به. فذهب بعري برأس أخذ شاء فمن الناس، ويغدو اإلبل تغدو قال:
بامَلنيحة؟ تصنع فكيف قال: امُلسنَّة. والناب ع ِ الرضَّ البَكر ألُفِقر إني قال: باإلفقار؟37
مواليك؟ مال أم أمالك إليك؛ أحب املال فأي قال: مائة. سنٍة كلِّ يف ألمنح إني قال:
أعطيت أو فأبليت، لبست أو فأفنيت، أكلت ما إال مالك من لك فما قال: مايل. بل قال:

للمواريث. ذلك سوى وما فأمضيت،
عىل دخلت قال: القرظي38 كعب بن محمد عن زياد، بن هشام امِلقدام أبو وذكر
فقال إليه، النظر أُحدُّ فجعلت فيه، مات الذي مرضه يف هللا رحمه العزيز عبد بن عمر
قال: لونك. من وتغريَّ جسمك، من نحل ِلما قلت: إيلَّ؟ النظر تُحدُّ لك ما كعب، ابن يا يل:
وأنفي فمي وابتدر ، وجنتيَّ عىل حَدقتاي سالت وقد قربي، يف ثالثة بعد رأيتني لو فكيف
قلت: عباس. ابن عن ثتنيه حدَّ كنت حديثًا عيلَّ أِعْد نََكرًة، أشد يل كنت ودوًدا؛ صديًدا
أرشف وإن رشًفا، يشء لكل «إن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان يقول، عباس ابن سمعت
أن أحبَّ ومن هللا، فليتَِّق الناس أعزَّ يكون أن أحبَّ ومن الِقبلة. به استُقبل ما املجالس
هللا يد يف بما فليكن الناس أغنى يكون أن أحبَّ ومن هللا، عىل فليتوكَّل الناس أقوى يكون
قال: هللا. رسول يا بىل قالوا: الناس؟» برشار أنبِّئكم «أال قال: ثم يده.» يف بما منه أوثق
قالوا: ذلك؟» من برشٍّ أنبِّئكم «أال قال: ثم عبده.» وجلد ِرفده، ومنع وحده، نزل «من
برشٍّ أنبِّئكم «أال قال: ثم َمعذرة.» يَقبَل وال َعثرًة، يُقيل ال «من قال: هللا. رسول يا بىل
قال: ثم رشه.» يؤَمن وال خريه، يُرجى ال «من قال: هللا رسول يا بىل قالوا: ذلك؟» من
ويُبغضونه. الناَس يُبغض «من قال: هللا. رسول يا بىل قالوا: ذلك؟» من برشٍّ أنبِّئكم «أال

اإلبل. من القطيع والرسل: السري. ليِّنة رسلة وناقٌة رسل بعريٌ يُقال: ونجدتها، رسلها 36

للغري. تُعار التي اإلبل اإلفقار: 37
قريظة. بني إىل نسبة والقرظي حمزة. أبا يُكنى ، قاصٌّ إخباري راويٌة القرظي: كعب بن محمد 38

يقصُّ كان أفعل. لم بما هللا عىل أمنَّ أن أكره فقال: أنصاريٍّا؟ تنتسب ال ِلَم له: فقيل قرظيٍّا يوًما انتسب
١١٧ه/٧٣٥م. سنة يف كان ذلك إن قيل فقتلهم. أصحابه وعىل عليه فسقط مسجده يف
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بالحكمة تكلَّموا ال إرسائيل، بني يا فقال: إرسائيل بني يف خطيبًا قام مريم ابن عيىس إن
فضلكم. فيبطل ظامًلا تُكافئوا وال فتظلموهم، أهلها تمنعوها وال فتظلموها، الُجهال عند
وأمر فاجتنبوه، غيُّه تبنيَّ وأمٌر فاتبعوه، رشده تبنيَّ أمر ثالثة؛ األمور إرسائيل، بني يا

ُردوه.» هللا فإىل فيه اختُلف
عىل يُْزرون أنُفسهم، من وَمفلحة أمرهم، من زينة عىل قوم كل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
وقال: الناس. من األلباب ذوي عند بالعدل باملقايسة ذلك من الحق ويتبنيَّ سواهم، من
ما آخر يف وقال هللا.» عباد تعذِّبوا وال فليبعه، يرَض لم ومن فليُمِسكه، رقيَقه َرِيض «من

الضعيَفني.» يف هللا «اتقوا به: أوىص
عن يحامر، بن مالك عن نُفري، بن ُجبري عن مكحول، عن أبيه، عن ثَوبان، ابن
يثرب وخراب يثرب، خراُب املقدس بيت «ُعْمران ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال، جبل بن معاذ
ال.» الدجَّ خروج ُقسطنطينية وفتح ُقسطنطينية، فتح امللحمة وخروج امَللحمة، خروُج
هنا.» ها أنك كما لحقٌّ هذا «إن قال: ثم َمنكبه، أو ثه حدَّ الذي فخذ عىل بيده رضب ثم

معاذًا.39 يعني قاعد.» أنك «كما أو
بالزكاة، أموالكم نوا «حصِّ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال، الحسن عن امُلرِّي،40 صالح

بالدعاء.» البالء واستقِبلوا بالصدقة، َمرضاكم وداُووا
قال قال، عباس ابن عن اك، الضحَّ عن إبراهيم، بن عيىس عن هشام، بن كثري

املساكني.» حجُّ «الُجمعة ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
َعوان، عندكم فإنهن النساء؛ يف هللا «اتقوا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الحسن، عن عوف،

هللا.» بكلمة فروجهن واستحللتم هللا، بأمانة أخذتموهن وإنما
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال، أبيه عن التيمي، إبراهيم بن محمد بن موىس عن الواقدي،

خلقه.» من الجواد يُحبُّ هللا «إن
قال قال، هريرة أبي عن أبيه، عن هللا، عبد بن يحيى عن األشجعي، الرحمن عبد أبو
بقتله.» نفسه «حدَّث ويُقال: بقتله.» همَّ إال قطُّ بمسلٍم يهودي خال «ما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول

يروي من الجاحظ مثل فليس وإال بها، بعضهم أخذه التي الجاحظ تسقطات من الحديث هذا لعل 39
الشوائب. من سليم أنه عىل الحديث هذا مثل

أهل رأي يرى وكان والصالح، الخري أهل من وكان القيس، عبد من ُمرة لبني موًىل كان املري: صالح 40

بالبرصة. مات القدر.
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عن َحوشب، بن شهر عن زياد، أبي بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ قال، النبيل عاصم أبو
ا حقٍّ كان الغيب بظهر أخيه لحم عن ذبَّ «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال قالت، يزيد بنت أسماء

النار.» عىل لحمه يُحرِّم أن هللا عىل
عن رجل، عن ُجحدر، بن الخصيب عن دينار، بن الحسن عن عيَّاش، بن إسماعيل

العلم.» طلب يف إال املَلُق املؤمن أخالق من «ليس قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن جبل، بن معاذ
هللا رسول قال قال: أبيه، عن أنس، بن ثُمامة بن هللا عبد عن أْعنَي، بن ربه عبد
له جاه ال الذي أخيك عىل به تعود جاِهك «فضُل وقال: بالكتاب.» العلم «قيِّدوا ملسو هيلع هللا ىلص:
عليه، منك صدقٌة له لسان ال الذي أخيك عن به تعربِّ لسانك وفضُل عليه، منك صدقٌة
به تعود ِعلمك وفضُل عليه، منك صدقٌة له قوة ال الذي أخيك عىل بها تعود قوَّتك وفضُل
منك صدقٌة الطريق عن األذى وإماطتك عليه، منك صدقٌة عنده علم ال الذي أخيك عىل

أهله.» عىل
التثبُّت. ثم والطلب اإلفهام، ثم الفهُم إليها يُجرى التي والغاية األمور مدار وإنما

حَملت ما ودابَّتي عني، َفِهم ما جلييس أملُّهم؛ ال ثالثة العاص: بن عمرو وقال
عورتي. سرت ما وثوبي ِرجيل،

تفهًما أحسن وال مجلس، يف تنابذًا أشدَّ ِمثلهم رأيت ما فقال: ناًسا الشعبي41 وذكر
محدِّث. عن

أحسن وال لجليل، فهًما منه أحسن أَر لم فقال: رجًال هارون بن سهل ووصف
لدقيق. تفهًما

ما حسن عىل إال هللا أشكر لم لو املأمون: املؤمنني ألمري َسْلم42 بن سعيد وقال
من ذلك كان لقد بطرفه، إيلَّ وإشارته بحديثه، إيلَّ قصده من املؤمنني أمري يف بالني

يُكنى وكان همدان، يف وعداده ِحمري، من وأصله الشعبي، عبد بن ُرشاحيل بن عامر هو الشعبي: 41
هللا لعبد كتب فارس. بنواحي قرية وهي جلوالء، َسبْي من أمه وكانت نحيًفا. ضئيًال وكان عمرو. أبا
إخباريٍّا ا قاصٍّ راوية وكان الكوفة. عىل الزبري ابن عامل الخطمي يزيد بن هللا ولعبد العدوي، مطيع بن

١٠٥ه/٧٢٣م. سنة مات باملزح. معروًفا
العباسية، الدولة أمراء من كان الباهيل. مسلم بن ُقتيبة بن سلم بن سعيد هو سلم: بن سعيد 42

ألموره ضابًطا باسًال شجاًعا وكان والجزيرة. وسجستان وطربستان والسند واملوصل أرمينية لها ويل
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والتبيني البيان

من عندك يجد املؤمنني أمري ألن املأمون: قال الحرية. وتوجبه الرشيعة، تفرضه ما أعظم
وال مىض، فيمن أحد عند يجده لم ما ُحدِّثت، إذا الفهم وحسن حدَّثت، إذا اإلفهام ُحسن
مقاطع عند وتقف حديثي، لتستقفي إنك وهللا مرًة: له وقال بقي. فيمن يجده أنه يظن

أغفلته. قد كنت بما عنه وتُخرب كالمي،
تطلَّقَت43 أصحابك إىل خرجت إذا لك ما لزوجها: امرأة قالت الحسن: أبو قال
عن ني وتِدقِّ دقيقك، عن أِجلُّ ألني قال: وأطرقت؟ دَت تعقَّ عندي كنت وإذا وتحدَّثت،

جلييل.
حفظ إصغائه، حسن أعجبني إال قط رجًال حدَّثُت ما املبارك: بن ُمسِهر أبو وقال

ضيَّع. أم عني
امُلستِمع. فهم قدر عىل القائل نشاط ُدُرست: بن َعقيل أبو وقال

والكتمان، البال، جمع ثالث؛ املستِمع عىل للقائل خالد: أبي ابن كاتب عبَّاد أبو وقال
منتهى عن فليستفهمه املستِمع عينَي القائل أنكر إذا عبَّاد: أبو وقال الُعذر. وبسط
له أتم االستماع له أخلص قد وجده فإن له؛ القول ذلك أجرى الذي السبب وعن حديثه،
االستماع بسوء وعرَّفه املؤانسة، ونفع الحديث حسن حَرمه عنه الهيًا كان وإن الحديث،

املحدِّث. حق يف والتقصري
سأجلس أني يل تمثَّل إال قط رجٌل يديَّ بني جلس ما قال: الذي هو هذا عبَّاد وأبو

يَديه. بني

وهما منهما، أحسن أسمع لم ببيتنَي شاعر مدحني فقال: نفسه عن حدَّث طريفة. وروايٍة بارع أدٍب مع
قوله:

ب��الِد ك��لِّ ض��وءُ س��ل��ٍم ب��ُن س��ع��ي��ُد ض��لَّ��ًة تَ��خ��َش ال ب��ال��ل��ي��ِل س��اريً��ا أي��ا
ج��واِد ك��لِّ وج��ِه ف��ي ح��ث��ا ج��واٌد م��ق��رٍم ك��لِّ ع��ل��ى أرب��ى م��ق��رٌم ل��ن��ا

قوله: وهما منهما، أهجى أسمع لم ببيتنَي فهجاني صلته، فأغفلت

ث��واُب ال��ب��اه��ل��يِّ ل��م��دِح ول��ي��س َع��ِل��م��تُ��ه ث��واٌب م��دٍح أخ��ي ل��ك��لِّ
تُ��راُب ع��ل��ي��ه ك��َص��ف��واٍن ف��ك��ان م��ه��زٌَّة وال��م��دي��ُح س��ل��ٍم اب��َن م��دح��ُت

مذهب. كل بالحديث لسانك وانطالق انبساطك يف ذهبت تطلقت: 43
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فقال: — غالم يومئٍذ امللك وعبد — مروان بن امللك عبد القرشيني من رجل وذكر
إذا االستماع وبأحسن حدَّث، إذا الحديث بأحسن آخذ ألربع؛ وتارٌك بأربع، آلخذٌ إنه
ومنازعة اللئيم، ملحادثة وتارك َلقي؛ إذا الِبرش وبأحسن ُخولف، إذا املؤنة وبأيرس ُحدِّث،

املأفون. ومصاحبة السفيه، وُمماراة اللَّجوج،
يفهم. أن قبل ويغضب يعلم، أن قبل يجزم فقال: رجًال الحكماء بعض وذم

الفهَم ُقضاته: إىل رسائله بعض يف عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر وقال
صدرك. يف يختلج مما الفهَم

البال. فراغ تمام مع إال الفهم تمام يمكن وال
عامر: بني مجنون وقال

ف��تَ��م��كَّ��ن��ا ف��اِرًغ��ا ق��ل��ب��ي ف��ص��اَدَف ال��ه��وى أع��ِرَف أْن ق��ب��َل ه��واه��ا أت��ان��ي

أسماء: بن ُعيينة أخيه إىل خارجة بن أسماء بن مالك وكتب

ال��ع��ق��ِل ب��ف��اِرِغ اس��ت��ع��ن��َت ك��ن��َت ب��ه��ا ُش��غ��ف��َت إذ ه��الَّ أُع��يَ��ي��ُن
ُش��ْغ��ِل ف��ي إل��ي��ه وال��ُم��س��ت��غ��اُث ِق��ب��ل��ي م��ن ال��َغ��وَث تَ��ْرج��و أق��بَ��ل��َت

وقد م، بالتفهُّ إال املستمع يفهم ال وقد نفاق، االستماع سوء امُلرِّي: صالٌح وقال
يفهم. ال من أيًضا يتفهم

ِحلِّزة:44 بن الحارث وقال

َح��دِس ذا وك��ن��ُت األم��وِر ك��لِّ ف��ي أح��ِدُس ال��رَّك��َب ف��ي��ه��ا وح��ب��س��ُت

البيت وهذا اليَشكري، حلزة بن الحارث وهو أثبتناه، ما والصواب هنالك، وليس جلذة، ابن نسخة: يف 44

أولها: حديثًا، ونرشناها بقلمنا رشحناها التي ليات باملفضَّ له قصيدة من

ال��ُف��رِس ك��َم��ه��ارِق آي��اتُ��ه��ا ب��ال��َح��ب��ِس ع��َف��وَن ال��دِّي��اُر ل��َم��ِن
ال��ش��م��ِس ف��ي يَ��لُ��ح��َن ال��ُخ��دوِد ُس��ف��ِع أص��ِورٍة غ��ي��ُر ف��ي��ه��ا ش��يءَ ال
ال��دع��ِس وآي��ِة ال��ج��م��اِد ـ��راِض ب��أع��ـ ال��ِج��ي��اِد آث��اِر وغ��ي��ُر
َح��دِس ذا وك��ن��ُت األم��وِر ك��لِّ ف��ي أح��ِدُس ال��رَّك��َب ف��ي��ه��ا ف��ح��ب��س��ُت
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والتبيني البيان

الجعدي: النابغة وقال

أرتَ��ِب ل��م ت��ب��يَّ��ن��ُت م��ا إذا ام��رٌؤ وأنِّ��ي ال��ب��الءُ ل��ي أب��ا

آخر: وقال

تَ��ح��لَّ��م��ا ح��ت��ى ال��ِح��ل��َم ت��س��ت��ط��ي��َع ول��ن ودَّه��م واس��ت��ب��ِق األدنَ��ي��َن ع��ن ت��ح��لَّ��ْم

ت أحسَّ إذا البهيمة كانت وإذا بالتعلُّم. العلم قولهم: الدهر وجه عىل السائر واملثل
بالها وجمعت االسرتواح، يف ُقواها واستفرغت نظرها، أحدَّت القاص أسباب من بيشء

بالتعرُّف. وأحق بالتثبُّت، أوىل العاقل اإلنسان كان للتسمع،
أبو له قال األمر، ببعض ُحميد46 بن الحق ِمجَلز أبا مسلم45 بن ُقتيبة اتَّهم وملا

العفو. ِنصف التثبُّت فإن تثبَّْت؛ األمري، أيها ِمجلز:
كنت ُحصني: بن فريوز وقال عاصم. بن قيس من الِحلم تعلَّمت األحنف: وقال

الصرب. أتعلَّم «االستخراج» دار إىل أختلف
قول يُنشد ما كثريًا وكان ُخْرق. والِعي ِرفق، اللسان بالغة هارون: بن سهل وقال

ُخَويلد: بن ُشتَيم

ش��اِع��ُب ��دِع ال��صَّ ل��ذي أي��دي��ك��م ِرف��ِق وف��ي ت��ف��اُق��ٍم ب��ع��َد ��دَع ال��صَّ يَ��ش��َع��ب��ون وال

الصدِّيق بكر ألبي خطبة (2)

القارئ: زيد أبي ولد من املفلوج، محمد بن إبراهيم وهو األنصاري، إبراهيم وقال
ولذلك قال: وإماًما. خليفًة يكون ملك كل وليس ملوك، املؤمنني وأمراء واألئمة الخلفاء

امللك عبد ه والَّ كريًما. وسيًدا باسًال، وشجاًعا عظيًما، قائًدا كان الباهيل. حفص أبو مسلم: بن قتيبة 45

خوارزم وفتح بأمرها، فقام ردة هناك وكانت خراسان، ه فوالَّ اج الحجَّ عليه أشار ثم ، الريَّ مروان بن
بفرغانة الغداني سود أبي بن وكيع به وثار ُعِزل. ثم سنة عرشة ثالث واليته يف وظل وبُخارى، وسمرقند

٩٧ه/٧١٥م. سنة يف وذلك سنة، وأربعني خمس ابن وهو فقتله ُمنتقًما،
إليه العزيز بن عمر فاستقدمه بخراسان، يُقيم كان شيبان: بن سدوس بن حميد بن الحق مجلز أبو 46

١٠١ه/٧١٩م. سنة تُويف الرضب). (دار السكة ورضب املال بيت ه والَّ ثم عنها، ليسأله
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والصالة الحمد من فرغ ملا فإنه خطبته؛ يف عنه، تعاىل هللا ريض بكر، أبو بينهم فصل
قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل

أيها لكم ما فقال: رءوسهم، الناس فرفع امللوك. واآلخرة الدنيا يف الناس أشقى إنَّ
به ورغَّ عنده، فيما هللا ده زهَّ ملك إذا من امللوك من إن َعِجلون، انون لطعَّ إنكم الناس؟
القليل، عىل يَحسد فهو اإلشفاق؛47 قلبه وأرشب أجله، شطر وانتقصه غريه، يَدي يف فيما
يسكن وال الِعربة، يستعمل ال الباء، لذة عنه وتنقطع الرخاء، ويسأم الكثري، ويتسخط
فإذا الباطن؛ حزين الظاهر، َجِذل الخادع، والرساب 48، الَقيسِّ كالدرهم فهو الثقة؛ إىل
إن أال عفوه. وأقل حسابه، فأشدَّ هللا حاَسبه ظلُّه، وضحا عمره، ونضب نفسه، وجبت
وإنكم ملسو هيلع هللا ىلص. نبيه وُسنة بكتابه وحكم باهلل، آمن من امللوك وخري املرحومون، هم الفقراء
عنوًدا، وُملًكا عضوًضا،49 ُملًكا بعدي وسرتَون ة، امَلحجَّ وَمفرق النبوة، خالفة عىل اليوم
بها يعفو جولة، الحق وألهل نزوة، للباطل كانت فإن ُمفاًحا؛51 ودًما َشعاًعا،50 وأمًة
تُفارقوا وال الطاعة، والزموا القرآن، واستشريوا املساجد، فالَزموا البرش، لها ويموت األثر،
خرسة؟ بالدكم أي التناظر. طول بعد والصفقة التشاور، بعد اإلبرام وليكن الجماعة،

أدناها. عليكم فتح كما أقصاها، عليكم سيفتح هللا إن

الفاروق لعمر الصدِّيق بكر أبي وصية (3)

وعمًال بالنهار، يَقبَله ال بالليل عمًال هلل إن هللا. بتقوى وُموصيك بعدي، من ُمستخِلفك إني
من موازين ثُقلت فإنما الفريضة؛ تؤدى حتى نافلة تُقبَل ال وإنه بالليل. يَقبَله ال بالنهار
يوضع ال مليزان وُحقَّ عليهم، وثَِقله الدنيا يف الحق باتباعهم القيامة يوم موازينه ثقلت
باتباعهم القيامة يوم موازينه ت خفَّ من موازين ت خفَّ وإنما ثقيًال، يكون أن الحق إال فيه
ذكر هللا إن خفيًفا. يكون أن الباطل إال فيه يوضع ال مليزان وُحقَّ عليهم، ته وِخفَّ الباطل
أخاف إني قلُت ذكرتُهم فإذا سيئاتهم، عن وتجاَوز أعمالهم بأحسن فذكرهم الجنة أهل

الخوف. اإلشفاق: 47
الزائف. أي القيس: الدرهم 48

ا. عضٍّ فيه يُعضون كأنهم وظلم عسف فيه الناس يُصيب أي عضوًضا: 49

مختلفة. ِفرًقا ذاهبة شعاًعا: 50

سائًال. مفاًحا: 51
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والتبيني البيان

فإذا حسناتهم، يذكر ولم أعمالهم بأسوأ فذكرهم النار أهل وذكر هؤالء. من أكون أال
ليكون العذاب آية مع الرحمة آية وذكر هؤالء. من أكون أال ألرجو إني قلُت ذكرتُهم
حفظت فإذا التهلكة؛ إىل بيده يُلقي وال الحق، غري هللا عىل يتمنَّى وال راهبًا، راغبًا العبد
يكن فال وصيَّتي ضيَّعت وإن آتيك، وهو املوت، من إليك أحبَّ غائٌب يكن فال وصيَّتي

هللا. بُمعِجز ولسَت املوت، من إليك أبغَض غائٌب

بعده من للخليفة عمر وصية (4)

فقال: بعده، من الخليفة عنه تعاىل هللا ريض ُعمر وأوىص

لهم تعرف أن خريًا؛ األولني باملهاجرين وأوصيك له، رشيك ال هللا بتقوى أوصيك
ُمسيئهم. عن وتجاَوْز ُمحِسنهم من فاقبَل خريًا؛ باألنصار وأوصيك سابقتهم.
فيئهم تحمل ال الفيء، وُجباة العدو ردء فإنهم خريًا؛ األمصار بأهل وأوصيك
ومادة العرب أصل فإنهم خريًا؛ البادية بأهل وأوصيك منهم. فضٍل عن إال
وأوصيك فقرائهم. عىل فُرتَد أغنيائهم أموال حوايش من تأخذ أن اإلسالم؛
ما أدَّوا إذا طاقتهم فوق تُكلفهم وال ورائهم، من تُقاتل أن خريًا؛ ة الذِّمَّ بأهل
وشدة هللا، بتقوى وأوصيك صاغرون. وهم يٍد عن أو طوًعا للمؤمنني عليهم
يف هللا تخىش أن وأوصيك ِريبة. عىل منك يطَِّلع أن َمْقته؛ وَمخافة منه، الحذر
لحوائجهم والتفرُّغ الرعيَّة، يف بالعدل وأوصيك هللا. يف الناس تخىش وال الناس،
وحطٌّ لقلبك، سالمٌة هللا بإذن ذلك فإن فقريهم؛ عىل غنيَّهم تؤثِر وال وثغورهم،
رسيرتك، يعرف من إىل ذلك من تُفَيض حتى أمرك، عاقبة يف وخري لِوْزرك،
ومعاصيه حدوده ويف هللا أمر يف تشتدَّ أن وآمرك قلبك. وبني بينك ويُحول
ما مثل منه تنتهك حتى رأفة أحٍد يف تأخذك ال ثم وبعيدهم، الناس قريب عىل
الحق، وجب من عىل تُبايل ال سواءً، عندك الناس واجعل هللا. ُحَرم من انتهك
أفاء مما هللا ك والَّ فيما وامُلحاباة واألثَرَة وإيَّاك الئم. لومُة هللا يف تأخذك ال ثم
عليك، هللا عه وسَّ قد ما ذلك من نفسك وتَحِرم وتَظِلم، فتَُجور املؤمنني، عىل هللا
وعفة عدًال لدنياك اقرتفت فإن واآلخرة؛ الدنيا منازل من بمنزلة أصبحت وقد
به اقرتفت الهوى غلبك وإن ورضوانًا، إيمانًا به اقرتفت لك هللا بسط عما

الذمة. أهل ظلم يف لغريك وال لنفسك ص ترخِّ أال وأوصيك هللا. ُسخط
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اآلخرة، والدار هللا وجه بذلك فابتغ لك، ونصحت وحَضضتُك أوصيتك وقد
وعظتُك، بالذي عملَت فإن وولدي؛ نفيس عليه داالٍّ كنت ما داللتك من واخرتت
تقبل لم وإن وافيًا؛ وحظٍّا وافًرا، نصيبًا به أخذَت أمرتُك، الذي إىل وانتهيَت
يكن عنك، به هللا يرىض الذي عند األمور َمعاظم تُنزل ولم ك، يهمَّ ولم ذلك
خطيئة كل ورأس مشرتكة. األهواء ألن مدخوًال؛ فيه ورأيك انتقاًصا، بك ذلك
النار، فأوردهم قبلك السالفة القرون أضلَّ وقد هلكة، كل إىل داٍع وهو إبليس،
ثم معاصيه. إىل الداعي هللا عدو مواالَة امرئ حظُّ يكون أن الثمن ولبئس
مَت ترحَّ ملا هللا أنُشدك لنفسك. واعًظا وكن الَغَمرات، إليه وُخض الحقَّ اركب
وال عاِلمهم. رت ووقَّ صغريهم، ورحمَت كبريهم، فأجَللَت املسلمني جماعة عىل
عطاياهم تحرمهم وال فتُغضبهم، بالفيء عليهم تستأثر وال فيذلُّوا، ترضبهم
املال تجعل وال نسلهم، فتقطع البعوث يف رهم تُجمِّ وال فتُفقرهم، محلها عند
هذه ضعيفهم. قويُّهم فيأكل دونهم بابك تُغلق وال منهم، األغنياء بني ُدولًة

السالم. عليك وأقرأ عليك، هللا وأُشهد إيَّاك، وصيَّتي

القضاء يف موىساألشعري52 أبي إىل عمر رسالة (5)

أبو ورواها قتادة، عن رَووها ُمحارب، بن وَمسلمة الُهذيل بكر وأبو ُعيينة ابن رواها
أن أسامة، بن املليح أبي عن الُهذيل، ُحميد بن هللا ُعبيد عن إبراهيم، بن يعقوب يوسف

األشعري: موىس أبي إىل كتب عنه تعاىل هللا ريض الخطاب ابن

الرحيم الرحمن هللا بسم
فإنه إليك؛ أُديل إذا فافهم متَّبَعة؛ وُسنٌة محكَّمة، فريضٌة القضاء فإن بعد، أما
ال حتى ووجهك؛ مجلسك يف الناس بني آِس له. نفاذ ال بحق تكلُّم ينفع ال
ادَّعى، من عىل والبيِّنة َجورك. من ضعيف يخاف وال َحيفك، يف رشيف يطمع

رسول عىل َقِدم اليمن. من األشعريني من قيس بن هللا عبد الجليل الصحابي هو األشعري: موىس أبو 52

ثطٍّا، قصريًا، الجسم، خفيف وكان املشاهد. من بعدها وما خيرب وشهد وقومه، إخوته يف فأسلم ملسو هيلع هللا ىلص هللا
واختري ني، ِصفِّ طالب أبي بن عيل مع وشهد الخطاب، بن لعمر القضاء ويل بالقراءة. الصوت حسن
روى وقد بدهائه. العاص بن عمرو عليه وتغلَّب صدره، بسالمة صاحبه فأضاع عيل عن محكًِّما
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أو حالًال حرَّم صلًحا إال املسلمني بني جائز لح والصُّ أنكر. من عىل واليمني
فيه وُهِديت نفسك، فيه فراَجعت باألمس قضيتَه قضاءٌ يمنعك وال حراًما. أحلَّ
يف التمادي من خريٌ الحق ومراجعة قديم، الحق فإن عنه؛ ترجع أن لرشدك،
وال هللا كتاب يف يبلُغك لم مما صدرك، يف يتلجلج ما عند الفهَم الفهَم الباطل.
إىل اعمد ثم ذلك، عند األمور وِقِس واألشباه، األمثال اعِرِف ملسو هيلع هللا ىلص. النبي ُسنة
بيِّنة أو غائبًا ا حقٍّ للمدَّعي واجعل ترى. فيما بالحق وأشبهها هللا إىل أحبِّها
القضاء؛ عليه هت وجَّ وإال بحقه، له أخذت بيِّنته أحرض فإن إليه؛ ينتهي أمًدا
بعضهم ُعدوٌل املسلمون العذر. يف وأبلغ للعمى، وأجىل للشك، أنفى ذلك فإن
أو والء يف ظنينًا أو زور، شهادة عليه مجرَّبًا أو حد، يف مجلوًدا إال بعض، عىل
والقلَق إيَّاك ثم بهات. بالشُّ عنكم ودرأ الرسائر، منكم توىلَّ قد هللا فإن قرابة؛
هللا يوجب التي الحق َمواطن يف للخصوم والتنكُّر بالناس، والتأذَِّي والضجر،
تبارك هللا وبني بينه فيما نيته يُخِلص من فإنه الذُّخر؛ بها ويُحسن األجر، بها
بما للناس تزيَّن ومن الناس، وبني بينه ما هللا يَكِفه نفسه عىل ولو وتعاىل

عليك. والسالم فعله. وأبدى سرته هللا هتك منه ِخالفه هللا يَعَلم

طالب أبي بن لعيل خطبة (6)

تعاىل ريضهللا طالب، أبي بن عيل خَطبها خطبة أول امُلثنَّى:53 بن َمعَمر ُعبيدة أبو وقال
قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص، نبيِّه عىل وصىلَّ عليه، وأثنى هللا َحِمد عنه،

ُشِغل نفسه غري عىل أرعى من فإن نفسه؛ عىل إال ُمرٍع يُرِعنَي فال بعد، أما
ثالثة. النار. يف ومقرصِّ يرجو، وطالٌب ُمجتهد، ساٍع أمامه. والناُر الجنة عن

نها وكفَّ رفاته فأخرج السوس، بناحية النبي دانيال قرب عىل عثر موىس أبا أن «املعارف» يف ُقتيبة ابن
٥٢ه/٦٧٢م. سنة تُويف قَربها. ثم عليها وصىلَّ

رجل: له قال قريش، لتيم موًىل كان البرصي. اللغوي الراوية اإلمام املثنى: بن معمر عبيدة أبو 53
بن يونس عن ُعبيدة أبو أخذ بباجروان. يهوديٍّا كان أباه أن أبي ثني حدَّ فقال: أصله؟ وما أبوك؟ من
بن بكر عثمان وأبو السجستاني، حاتم وأبو م، سالَّ بن القاسم ُعبيد أبو عنه وأخذ عمرو، وأبي حبيب
من الناس وأيام باألنساب أعلم كان شبَّة. بن وعمر األثرم، امُلغرية بن عيل الحسن وأبو املازني، محمد
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ادَّعى، من هلك سادس. وال بيده. هللا أخذه ونبيٌّ بجناَحيه، طار مَلٌك واثنان؛
عليه منهج ة، الجادَّ والوسطى َمضلة، والشمال اليمني فإن اقتحم؛ من وَرِدي
السوط بدوائني؛ األمة هذه داوى هللا إن النبوة. وآثار نة والسُّ الكتاب باقي
فيما واصطِلحوا ببيوتكم، استِرتوا فيهما. اإلمام عند هوادة فال والسيف؛
لم أمور كانت قد هلك. للحقِّ صفحته أبدى من ورائكم. من والتوبة بينكم،
سبق سلف. عما هللا عفا لقلت أشاء لو إني أَما بمحمودين، فيها عندي تكونوا
وُقِطع جناحاه ُقصَّ لو َويَحه، يا بطنه. ته ِهمَّ كالغراب الثالث، ونام الرَّجالن
حق فآِزروا. عرفتم وإن فأنِكروا، أنكرتم إن انظروا؛ له. خريًا لكان رأسه
لُربَّما الحق قلَّ ولنئ فعل، لقديًما الباطل أمر كثُر ولنئ أهل. ولكلٍّ وباطل،
وإني لُسعداء، إنكم أموركم عليكم رجعت ولنئ فأقبل. يشء أدبر ما ولعل.

االجتهاد. إال علينا وما فرتة، يف تكونوا أن ألخىش

محمد: بن جعفر فيها وروى ُعبيدة: أبو قال

وإنا أال كباًرا. وأعلمهم صغاًرا، الناس أحَلُم أرومتي، وأطايب ِعرتتي، أبرار إن
َسِمعنا. صادٍق قوٍل ومن َحكمنا، هللا وبحكم َعِلمنا، هللا ِعلم من بيت أهل من
معنا بأيدينا. هللا يُهلككم تفعلوا لم وإن ببصائرنا، تهتدوا آثارنا تتبعوا وإن
كل َدبرة تَُرد بنا وإن أال َغِرق. عنا ر تأخَّ ومن َلِحق، تبعنا من الحق، راية

بكم. ال ُختم، وبنا ُفتح، وبنا أعناقكم، من الذل ِربقة تُخَلع وبنا مؤمن،

أديٌم ُعبيدة أبو يقول: وكان األصمعي، ويذم ويصفه منه يتعلم نُواس أبو وكان زيد، وأبي األصمعي
أبا الرشيد أقدم والزخرفة. اإلنشاء حسن كان األصمعي ألن قفص. يف بُلبٌل واألصمعي علم، عىل ُطِوي
قال اإلباضية. الخوارج رأي يرى وكان ُشعوبيٍّا، ُعبيدة أبو وكان عليه، وقرأ بغداد إىل البرصة من ُعبيدة
الغريب كان ُقتيبة: ابن وقال ُعبيدة. أبي من العلوم بجميع أعلم خارجيٌّ األرض يف يكن لم الجاحظ:
يُِقيم وال أنشده إذا البيت يُِقم لم ربما ومعرفته علمه مع وكان وأيامهم. العرب وأخبار عليه، أغلب
يف وله العرب يُبغض وكان نظًرا. القرآن قرأ إذا ويُخطئ الَعروض، مختلف الشعر يروي وقد إعرابه،

قوله: له ُروي ما وأصلح ضعيًفا، شعًرا يقول وكان كثرية. مصنَّفاٌت وله كتاب، مثالبها
دف��ي��ن��ا ِع��ل��ًم��ا ع��ن��ده ألح��س��َب ح��اج��بَ��ي��ه وي��خ��ل��ُج يُ��ك��ل��ُم��ن��ي
ال��ظُّ��ن��ون��ا ي��دري ال��ذي ق��س��َم إذا دب��ي��ٍر م��ن ق��ب��ي��ًال ي��دري وم��ا

٢١١ه/٨٢٦م. سنة وتُويف ١١٢ه/٧٣٠م، سنة ُولد
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له أخرى خطبة

ثم األزدي َعوف بن ُسفيان أغار قالوا: عنه، تعاىل هللا ريض أيًضا، عيل خطب ومن
أو ان حسَّ ابن وعليها عنه، تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل زمان األنبار عىل الغامدي
باب عىل جلس حتى عيلٌّ فخرج مسالحها، عن الخيل تلك وأزال فقتله البكري، ان حسَّ

قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل وصىلَّ عليه، وأثنى هللا فَحِمد دة، السُّ

هللا ألبسه عنه رغبًة تركه فمن الجنة، أبواب من باب الجهاد فإن بعد، أما
أال النَّصف. وُمنع الَخسف، وسيم غار، الصَّ وألزمه البالء، وشمله الذِّلة، ثوب
لكم وقلت وإعالنًا، ا رسٍّ ونهاًرا، ليًال القوم هؤالء قتال إىل دعوتكم قد وإني
ذلُّوا؛ إال دارهم ُعْقر يف قطُّ قوم ُغِزي ما فوهللا يغزوكم؛ أن قبل اغزوهم
ُشنَّت حتى ِظهريٍّا، وراءكم واتخذتموه قويل عليكم وثُقل وتخاذَلتم، فتواَكلتم
أو — حسان وقتل األنبار، خيله وردت قد غامد أخو هذا الغارات. عليكم
صالحني. رجاًال منكم وقتل مسالحها، عن خيلكم وأزال البكري، — حسان ابن
املعاهدة واألخرى املسلمة املرأة عىل يدخل كان منهم الرجل أن بَلغني وقد
منهم رجل ُكِلم ما وافرين انرصفوا ثم وُرْعثها،54 وُقْلبها أحجالها فينتزع
كان بل َملوًما، عندي كان ما أسًفا بعدها من مات مسلًما ً امرأ أن فلو َكلًما؛
حقكم؛ عن وفشلكم باطلهم، يف القوم هؤالء ِجد من َعجبًا فيا جديًرا. به عندي
وال عليكم يُغار يُنَهب. وفيئًا يُرمى، غرًضا ِرصتم حني وتَرًحا لكم فُقبًحا
إليهم بالسري أمرتكم فإذا وترَضون؛ ويُعىصهللا تَغزون، وال وتُغَزون تُِغريون،
أمرتكم وإذا الحر. عنا ينسلخ حتى أمِهْلنا القيظ، َحَمارَّة قلتم: الحر أيام يف
الحر من فراًرا هذا كل الُقر. عنا ينسلخ حتى أمِهْلنا قلتم: الربد يف بالسري
أشباه يا أفر. السيف من وهللا فأنتم تفرُّون، والقر الحر من كنتم فإذا والقر؛
هللا أن وِددُت الِحجال، ربَّات وعقول األطفال أحالم ويا رجال، وال الرجال
لَوِددُت وهللا بينكم. من رحمته إىل وقبضني ظهرانَيكم، بني من أخرجني قد
غيًظا، صدري وورَّثت ندًما، جرَّت وهللا معرفٌة أعرفكم. ولم أَركم لم أني

اإلسكايف. رواه كذا األقراط. والرعث: وار. السِّ والقلب: الخالخيل. األحجال: 54
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قالت أحقٌّ والِخذالن. بالِعصيان رأيي عيلَّ وأفسدتم أنفاًسا، املوت وجرَّعتموني
وهل أبوهم، هلل بالحرب»؟ له علم ال ولكن شجاع طالب أبي ابن «إن قريش
بَلغت وما ماَرستُها لقد مني؟ تجربًة لها وأطول ِمراًسا لها أشد أحٌد منهم

يُطاع. ال ملن رأي ال ولكن الستني، عىل فيها نيَّفت وقد العرشين،
أمري يا فقال: له أخ بيد أخذ ثم عفيف، بن فالن له يُقال األزد من رجل فقام قال:
فوهللا بأمرك؛ فُمْرنا َوأَِخي﴾. نَْفِيس إِالَّ أَْمِلُك َال إِنِّي ﴿َربِّ هللا: قال كما وأخي أنا املؤمنني،
لهما وقال عليهما فأثنى قال: الَقتاد. وَشوُك الغضا، جمُر دونك حال وإن دونك لنرضبنَّ

نزل. ثم أريد؟ مما تقعان أين وقال: خريًا،

له أخرى خطبة
فقال: خطيبًا فيهم قام املعنى، بهذا شبيه يف اإلسناد بهذا أخرى وخطبة

الب، الصِّ مَّ الصُّ يُوهي كالُمكم أهواؤكم، امُلختِلفة أبدانُهم، امُلجتِمعة الناس أيها
القتال جاء فإذا وَكيْت، َكيْت املجالس يف تقولون عدوَّكم. فيكم يُطِمع وِفعلكم
قاساكم، من قلب اسرتاح وال دعاكم، من دعوُة عزَّت ما َحياِد. ِحيِدي قلتم:
يمنع ال هيهات امَلطول، الدين ذي دفاع التأخري وسألتموني بأضاليل. أعاليل
مع أم تمنعون؟ داركم بعد داٍر أيَّ بالِجد. إال الحق يُدَرك وال الذليُل، يَم الضَّ
بالسهم فاز بكم فاز ومن غَررتموه، من وِهللا املغرور تُقاتلون؟ بعدي إمام أي
بيني هللا فرَّق نرصتكم. يف أطمع وال قولكم، أصدِّق ال وهللا أصبحت األخيب.
منكم عرشة بكل يل أن لَوِددُت منكم. يل خري هو من بكم وأعقبَني وبينكم،

بالدرهم. الدينار ف َرصْ َغنْم، بن ِفراس بني من رجًال

له أخرى خطبة
فقال: عنه، تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل أيًضا وخطب

وأرشفت أقبلت قد اآلخرة وإن بوداع، وآذنَت أدبَرت قد الدنيا فإن بعد، أما
ورائه من أمل، أيام يف وإنكم أال غًدا. باق والسِّ اليوم، امِلضمار وإن باطالع،
ه يرضَّ ولم عمله، نفعه فقد أجله، حضور قبل أمله، أيام يف أخلص فمن أجل؛
أمله. ه ورضَّ عمله، خرس فقد أجله، حضور قبل أمله أيام يف قرصَّ ومن أمله؛
نام كالجنة أَر لم وإني أال الرهبة. يف له تعملون كما الرغبة، يف هلل فاعملوا أال
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ومن الباطل، ه يرضَّ الحق ينفعه لم من وإنه أال هاربها. نام كالنار وال طالبها،
بالظعن، أُمرتم قد وإنكم أال الردى. إىل الضالل به يجرُّ الهدى به يستقم لم

األمل. وطول الهوى اتباع عليكم أخاف ما أخوف وإن الزاد، عىل وُدللتم

مسعود55 بن هللا عبد خطبة (7)

عليه إبراهيم ملة امِللل وخري التقوى، كلمة الُعرى وأوثق تعاىل، هللا كتاب الحديث أصَدُق
ما عزائمها. األمور وخري ُمحَدثاتها، األمور ورش ملسو هيلع هللا ىلص، محمد ُسنة السنن وأحسن السالم،
غنى الغنى خري تُحصيها. ال إمارة من خريٌ يها تنجِّ نفٌس وألهى. كثُر مما خريٌ وكفى قلَّ
الشباب الشيطان. ِحبالة الناس اآلثام. ِجماع الخمر اليقني. القلب يف أُلقَي ما خري النفس.
َدبًرا، إال الجماعة يأتي ال من الناس من امَلعجزة. ِمفتاح الكفاية حب الجنون. من ُشعبة
كفر، وقتاله ُفسوق، املؤمن ِسباب الكذوب. اللسان الخطايا أعظم هجًرا. إال هللا يذكر وال
ديوان يف مكتوب له. يُغَفر يستغفر ومن يُكِذبه، هللا عىل يتأىلَّ من معصية. لحمه وأكل
األمور بغريه. وُعظ من السعيد أمه. بطن يف شقي من الشقيُّ عنه. ُعفي عفا من امُلحِسنني:
بعد الضاللة الضاللة أقبح األنبياء. هدي الهدي أحسن خواتيمه. العمل ِمالك بعواقبها.
يُنكره. البالء يعرف ال من عليه. يصرب البالء يعرف من الشهادة. املوت أرشف الهدى.

األُبلَّة56 فتح بعد لمي السُّ َغْزوان بن ُعتبة خطبة (8)

قال: ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل وصىلَّ عليه، وأثنى هللا َحِمد

بقي وإنما م، بَرصْ أهلها آذنَت وقد ُمدِبرة، حذَّاء تولَّت قد الدنيا فإن بعد، أما
محالة، ال ُمفارقوها وإنكم أال صاحبها. يَصَطبُّها اإلناء كُصبابة ُصبابة منها

مع شهد الرحمن. عبد أبا ويُكنى ُزهرة، بني حلفاء من وكان ُهذيل، من أصله مسعود: بن هللا عبد 55

الخطاب بن لعمر مالها وبيت الكوفة قضاء عىل وكان املشاهد، وجميع الرضوان وبيعة بدًرا هللا رسول
ِقَرصه، من يُوازونه الجلوس يكاد قصريًا نحيًفا رجًال وكان املدينة. إىل صار ثم عثمان، خالفة من وصدًرا
٣٢ه/٦٥٢م. سنة يف وذلك سنة، وستني بضع ابن وهو بالبقيع وُدفن باملدينة تُويف األدمة. شديد وكان
يف وهو سنة، أربعون العمر من وله ُمهاجًرا املدينة َقِدم جليل. صحابي يارس: بن غزوان بن عتبة 56

األذرع بن محجن وأمر البرصة، اختطَّ املذكورين. الرُّماة من وكان بدًرا، شهد األولني. املهاجرين ِعداد
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هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سمعت أني الَعجب من وإن أال يحرضكم. ما بأحسن ففاِرقوها
خريًفا، سبعني فيها فيهوي شفريها من النار يف يُلقى الضخم الحجر إن يقول:
عليه ولتأتنيَّ سنة، خمسمائة مسرية منها البابنَي بني ما أبواب، سبعة ولجهنم
لنا ما سبعٍة سابَع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع كنت ولقد بالزِّحام. كظيٌظ وهو ساعة
ثمرة مالك بن وسعد أنا فوجدت أشداقنا، قِرحت حتى البَشام ورق إال طعام
فائتزرُت وبينه بيني فشَققتُها بُردًة والتَقطت بنصَفني، وبينه بيني فشَققتُها
يكن لم وإنه األمصار. من ِمرص عىل أمري وهو إال اليوم أحٌد منا وما بنصفها،
ويف عظيًما، نفيس يف أكون أن باهلل أعوذ وأنا جربية. تناسختها إال قط نُبوٌة

وتُنكرون. فتعرفون بعدي من األمراء وستُجربون صغريًا. الناس أعنُي

ُسفيان أبي بن ملعاوية خطبة (9)

الوفاُة معاويَة حرضت ملا قالوا: وغريه، اليَقُطري فيها وزاد صفوان، بن ُشعيب رواها
ولَم؟ ويَحك! فقال: بموتك. يتبارشون قريش من نفٌر قال: بالباب؟ من له: موًىل قال
فَحِمد فدخلوا، للناس وأِذن يسوءُهم. الذي إال بعدي لهم ما فوهللا قال: أدري. ال قال:

قال: ثم وأوجز، عليه، وأثنى هللا

امُلحِسن فيه يَُعد شديد، وزمٍن َعنود، دهٍر يف أصبحنا قد إنا الناس، أيها
َجِهلناه، عما نسأل وال َعِلمناه، بما ننتفع وال ُعتوٍّا، الظالم فيه ويزداد ُمسيئًا،
ال من منهم أصناف؛ أربعة عىل فالناس بنا. تحلَّ حتى قارعًة نتخوَّف وال
امُلصِلت ومنهم َوْفره. ونضيض حدِّه، وكالُل نفسه، مهانة إال الفساد من يمنعه
دينه، وأوبق نفسه، أرشط قد ه، برشِّ وامُلعِلن وَرْجله، بخيله امُلجِلب لسيفه،
تراها أن امَلتجر ولبئس يقرعه. ِمنٍرب أو يقوده، ِمقنٍب57 أو ينتهزه، لُحطاٍم
وال اآلخرة، بعمل الدنيا يطلب من ومنهم ِعوًضا. هللا عند لك وملا ثمنًا، لنفسك
ر وشمَّ َخطوه، من وقاَرب شخصه، من طاَمن فقد الدنيا؛ بعمل اآلخرة يطلب

مكة طريق يف سنة وخمسني سبع ابن وهو تُويف ُطواًال. رجًال وكان األبلة. وفتح مسجدها، فاختطَّ
١٧ه/٦٣٨م. سنة ُسليم، بني بمعدن

الخيل. جماعة املقنب: 57
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من ومنهم للمعصية. ذريعة هللا سرت واتَّخذ لألمانة، نفسه وزخرف ثوبه، من
عن الحال به فقرصت سببه، وانقطاع نفسه، ُضئولة امللك طلب عن أقعده قد
وال َمراح ذلك من وليس اد، الزُّهَّ بلباس وتزيَّن القناعة، باسم فتحىلَّ أمله،
امَلحرش؛ خوُف دموَعهم وأراق امَلرجع، ِذكُر أبصاَرهم غضَّ رجاٌل وبقي َمغًدى.
وُموَجٍع ُمخِلص، وداٍع مكعوم،58 وساكٍت ُمنقِمع، وخائٍف نافر، رشيٍد بني فهم
ضامرة، أفواههم أُجاج، بحٌر فهم الذِّلة؛ وشملتهم التقيَّة، أخملتهم قد ثَْكالن،
قلُّوا. حتى وُقتلوا ذلُّوا، حتى وُقهروا ملُّوا، حتى وُعظوا قد قرحة. وقلوبهم
واتَِّعظوا الجَلَمني. وُقراضة القرظة، ُحثالة من أصغر أعيُنكم يف الدنيا فلتُكن
فإنها ذميمًة فارفضوها بعدكم؛ كان من بكم يتَّعظ أن قبل قبلكم، كان بمن

منكم. بها أشغف كان من رفضت قد

يُشِبه ال الكالم هذا أن منها الَعجب؛ من رضوب هللا، أبقاك الخطبة، هذه ويف
ويف الناس، تصنيف يف — املذهب هذا أن ومنها معاوية، دعاهم أجله من الذي السبب
عيل بكالم أشبه — والخوف التقيَّة ومن واإلذالل، القهر من عليه هم ا وعمَّ عنهم اإلخبار
يسلك الحاالت من حال يف معاوية نجد لم أنَّا ومنها معاوية، بحال منه وبحاله وبمعانيه
سمعناه، بما ونخرب لكم نكتب وإنما الُعبَّاد، مذاهب يذهب وال اد، الزُّهَّ مسلك كالمه يف

منهم. وبكثري األخبار بأصحاب أعلم وهللا

البَْرتاء59 – بالبرصة سفيان أبي بن زياد خطبة (10)

قاال: الهذيل، بكر أبي وعن ُمحارب، بن َمسلمة عن ذلك ذكر املدائني، الحسن أبو قال
والفسق وِسجستان، ُخراسان إليه وضمَّ سفيان، أبي بن ملعاوية واليًا البرصة زياٌد قِدم

هنا. ها له معنى وال معكوم، نسخة: ويف (الكمامة). الكعام فمه عىل كأن أي مكعوم: 58

شعبة، بن للمغرية وكتب الفتح. عام بالطائف ُولد امُلغرية. أبا ويُكنى ُسفيان، أبي بن زياد هو زياد: 59

طالب أبي بن عيل مع زياد وكان عبَّاس. البن كتب ثم عامر، البن كتب ثم األشعري، موىس ألبي كتب ثم
استجاب حتى به زال وما أخرى، ويمنِّيه ويَِعده تارًة، ده ويتوعَّ يتهدَّده معاوية إليه فكتب فارس، ه فوالَّ
العراَقني له جمع ُشعبة بن امُلغرية مات وملا وسجستان. خراسان وأعمالها؛ البرصة معاوية ه فوالَّ له،
هذه بخطبته وهو بالبرصة. الَكتَّان وثياب الساذجة الخفاف لبس من أول وهو له. ُجمعا من أول فكان
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بل غريهما: وقال فيها. هللا يحمد لم بَْرتاء خطبًة فخطب قاال: ظاهر. فاٍش كثريٌ بالبرصة
قال:

كما اللهم وإكرامه. نعمه من املزيد ونسأله وإحسانه، إفضاله عىل هلل الحمد
شكًرا. فألِهْمنا نعًما ِزْدتنا

عىل بأهله املويفَّ والِغيَّ الَعمياء، والضاللة الَجهالء، الجهالة فإن بعد، أما
فيها ينبُت الِعظام، األمور من حلماؤكم، عليه ويشتمل سفهاؤكم، فيه ما النار،
ما تسمعوا ولم هللا، كتاب تقرءوا لم كأنكم الكبري، عنها يتحاىش وال الصغري،
الزمن يف معصيته، ألهل األليم والعذاب طاعته، ألهل الكريم الثواب من هللا أعدَّ
مسامَعه وسدَّت الدنيا، عينَيه طرفت كمن أتكونون يزول. ال الذي الرسمدي
اإلسالم يف أحدثتم أنكم تذكرون وال الباقية، عىل الفانية واختار الشهوات،
هذه ما ماله؟ ويُؤخذ يُقهر الضعيف ترِككم من إليه؛ تُسبقوا لم الذي الحدث
قليل؟ غري والعدد املبرص، النهار يف املسلوبة، والضعيفة املنصوبة، املواخري
القرابة، قرَّبتم النهار؟ وغارة الليل َدَلج عن الُغواة تمنع نُهاٌة منكم تُكن ألم
منكم امرئ كل امُلختلس. عن ون وتغضُّ العذر، بغري تعتذرون الدِّين. وباعدتم

معاًدا. يرجو وال عاقبًة، يخاف ال من صنيَع سفيهه، عن يذبُّ
قيامكم من تَرون ما بكم يَزل فلم فهاء، السُّ اتبعتم ولقد بالُحلماء، أنتم ما
الريب. مكانس يف كنوًسا وراءكم أطرقوا ثم اإلسالم، ُحَرم انتهكوا حتى دونهم

وإحراًقا. هدًما باألرض يَها أسوِّ حتى والرشاب الطعام عيلَّ حراٌم
ضعف، غري يف لني أوله؛ به صلح بما إال يصلح ال األمر هذا آخر رأيت إني
بالظاعن، وامُلقيم باملوىل، الويل آلخذنَّ باهلل أُقسم وإني ُعنف. غري يف وشدة
حتى بالسقيم، نفسه يف منكم والصحيح بالعايص، وامُلطيع بامُلدِبر، وامُلقِبل
قناتكم. تستقيم أو ُسَعيد. هلك فقد سعُد؛ انُج فيقول: أخاه منكم الرجل يلقى
لكم حلَّت فقد بكذبة عيلَّ تعلَّقتم فإذا مشهورة، بَْلقاء امِلنرب ِكذبة إن
من أمثالها. عندي أن واعلموا يفَّ، فاغتمزوها مني سمعتموها فإذا معصيتي،

وأعمالها. البرصة عىل خمس منها سنني ثماني واليته فكانت اإلسالم. يف الُعرفية األحكام أعلن من أول
٥٣ه/٦٧٢م. سنة بالكوفة وتُويف ٨ه/٦٢٩م، سنة ُولد قريش. نوابغ من وكان

321



والتبيني البيان

أوتى ال فإني الليل؛ وَدَلج فإيَّاي منه. ذهب ملا ضامن فأنا عليه منكم نُِقب
الكوفة الخرب يأتي ما بمقدار ذلك يف لتكم أجَّ وقد دمه. سفكت إال بُمدِلج

إليكم. ويرجع
وقد لسانه. قطعت إال بها دعا أحًدا أجد ال فإني الجاهلية؛ ودعوى وإيَّاي
غرَّقناه، قوًما غرَّق فمن عقوبة؛ ذنٍب لكلِّ أحدثنا وقد تكن، لم أحداثًا أحدثتم
دفنَّاه قربًا نبش ومن قلبه، عن بنا نقَّ بيتًا ب نقَّ ومن أحرقناه، قوًما أحرق ومن
تظهر وال ولساني، يدي عنكم أكُفْف وألسنتكم أيديَكم عني وا فُكفُّ فيه؛ حيٍّا

عنقه. رضبت إال تكم عامَّ عليه ما بخالف ريبة منكم أحد من
قدمي؛ وتحت أذني َدبْر ذلك فجعلت إحٌن أقوام وبني بيني كانت وقد
من فلينزع ُمسيئًا منكم كان ومن إحسانًا، فليزَدْد ُمحسنًا منكم كان فمن

إساءته.
ولم قناًعا، له أكشف لم بُْغيض من لُّ السُّ قتله قد أحدكم أن علمت لو إني
فاستأِنفوا أناظره؛ لم ذلك فعل فإذا صفحته، يل يُبدَي حتى سرتًا، له أهتك
بقدومنا ومرسور سيَُرس، بقدومنا ُمبتئس فُربَّ أنفسكم؛ عىل وأعينوا أموركم،

سيَبْتئس.
بسلطان نَُسوسكم ذادة، وعنكم ساسة، لكم أصبحنا إنا الناس، أيها
السمع عليكم فلنا َلنا؛ خوَّ الذي هللا بفيء عنكم ونذود أعطانا، الذي هللا
وفيئنا عدلنا فاستوِجبوا ولينا؛ فيما العدل علينا ولكم أحبَبْنا، فيما والطاعة
لست ثالٍث؛ عن أقرصِّ فلن عنه ت قرصَّ مهما أني واعلموا لنا، بمناصحتكم
وال عطاءً حابًسا وال بليل، طارًقا أتاني ولو منكم حاجة طالب عن ُمحتجبًا
فإنهم ألئمتكم؛ بالصالح هللا فادعوا بَعثًا؛ لكم ًرا ُمجمِّ وال إبَّانه، عن رزًقا
وال تصلحوا، يصلحوا ومتى تأُوون، إليه الذي وكهفكم لكم، املؤدِّبون ساستكم
تدركوا وال حزنكم، له ويطول غيظكم، لذلك فيشتدَّ بُغضهم قلوبكم تُرشبوا
يُِعني أن هللا أسأل لكم. ا رشٍّ لكان فيهم لكم استُجيب لو أنه مع حاجتكم، له
هللا، وايم أذالله.60 عىل فأنِفذوه األمر فيكم أُنِفذ رأيتموني وإذا . كلٍّ عىل كالٍّ
رصعاي. من يكون أن منكم امرئ كل فليحذر كثرية؛ عى لَرصْ فيكم يل إن

عليها. هو التي حاله عىل أذالله: 60
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وَفْصل الحكمة أُوتيَت لقد األمري، أيها أشهد فقال: األهتم بن هللا عبد إليه فقام قال:
عليه. هللا صلوات داود، هللا نبي ذلك كذبت، فقال: الخطاب.

وإنا العطاء، بعد والحمد البالء، بعد الثناء إنما فقال: قيس بن األحنف فقام قال:
صدقت. زياد: له فقال نبتيل. حتى نُثنَي لن

قال قلت. ما بغري هللا أنبأنا ويقول: يهمس وهو أُديَّة61 بن ِمرداس بالل أبو فقام
َسَع﴾. َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس َوأَْن * أُْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر أَالَّ * َوىفَّ الَِّذي ﴿َوإِبَْراِهيَم هللا:
زياد فسمعها باملدبر. واملقبل بالعايص، واملطيع بالسقيم، الربيء تأخذ أنك تزعم وأنت

خوًضا. الباطل إليكم نخوض حتى صحابك ويف فيك نريد ما نبلُغ ال إنا فقال:
عىل ُمتكلًما سمعت ما قال: عبي الشَّ أن يخرب من سمعت قال، األرقط يزيد بن د َخالَّ
كلما كان فإنه زياًدا؛ إال يُيسء، أن من خوًفا يسكت أن أحببت إال فأحسن تكلَّم قط ِمنٍرب

كالًما. أجود كان أكثر
قال، فابتُيل. زياد وأوعد فعفا، ُعمُر أوعد الحسن: قال قال، املدائني الحسن أبو

الناس. فأهلك بزياد اج الحجَّ وتشبَّه فأفرط، بُعَمر زياٌد تشبَّه الحسن: وقال
خطب من وذكرنا صدًرا، وخطبه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كالم من ذكرنا قد عثمان: أبو قال
ونقصد النُّساك، ومواعظ البُلغاء، وتجاوب الكالم، مقطَّعات من وسنذكر ُجمًال، السلف
وامللل، السآمة من وأبعد القارئ، عىل أخفَّ ذلك ليكون الطوال؛ دون الِقصار إىل ذلك من

باهلل. إال قوة وال تعاىل، هللا شاء إن أهلها إىل املنسوبة الخطب إىل ذلك بعد نعود ثم

اك النُّسَّ ومواعظ البُلغاء كالم من مقطَّعات (11)

ُصفرة أبي بن املهلَّب عىل الكلبي سليم بن الرحمن عبد َقِدم املدائني: الحسن أبو قال
اإلسالم هللا آنَس فقال: آخرهم، عن ركبوا قد بَنيه فرأى األزارقة، مع أيامه بعض يف

َملحمة. ألسباُط إنكم نُبوٍة أسباَط تكونوا لم لنئ فوهللا بتالحقكم؛

هو هذا أدية بن مرداس بالل وأبو أثبتناه. ما والصحيح بصواب، وليس أمية، ابن األصل: يف كان 61

فقاتله املازني علقمة بن عبَّاد زياد بن هللا ُعبيد إليه فبعث األموية، الدولة عىل خرج َحروري، كل رأس
يذُكره: ِحطَّان بن ِعمران فقال مرداس. وُقتل بتوج،

ب��ال��ن��اِس ِم��رداُس ي��ا بَ��ع��َدك ال��ن��اُس م��ا أع��ِرُف��ه ك��ن��ُت ق��د م��ن بَ��ع��َدك أن��ك��رُت
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لِزمتْه، َحَماالٍت يف املهلَّب بن يزيد عىل الكالبي ُزفر بن الُهذيل دخل الحسن: أبو قال
تصنع ولسَت عليك، يُستعان أن عن شأنك عُظم قد إنه هللا، أصلحك فقال: نابته، ونوائب
تفعل. بأال العجب ولكن تفعل، بأن الَعجب وليس منه، أكرب وأنت إال املعروف من شيئًا
الَحَماالت أما فقال: درهم، ألف بمائة له وأمر بها، فأمر فذَكرها، حاجتَك. يزيد: فقال

موضعه. هذا فليس املال وأما َقِبلتها، فقد
قال قال، عبَّاس ابن يُجالس كان رجل عن حدَّثه ن عمَّ دأب، بن يزيد بن عيىس
يف وأحسنت هاتكم، أمَّ يف أمجدتكم قد إني ، بَنيَّ يا لبَنِيه: الثقفي العاص أبي بن عثمان
مغِرتس؛ والناكح ِعرضه، أشتم ثقيٍف من رجل ظل يف جلست ما وإني أموالكم، مهنة
ابن فقال قال، حني. بعد ولو يُنجب قلَّما السوء والِعرق َغْرسه. يضع حيث امرؤ فلينظر

الحديث. هذا لنا اكتب غالم، يا عبَّاس:
العرب آخر تكونوا ال ثقيف، َمعارش عثمان: لهم قال باالرتداد ثَقيف ت همَّ وملا قال:

ارتداًدا. وأولهم إسالًما،
الناس أقرب أنهم رشًفا بقريش كفى فقال: قريًشا يوًما ذكر أعرابيٍّا وسمعت قال:

هللا. رسول من بيتًا وأقربهم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا برسول نسبًا
لها يُصَفر لم إذا الَغنم قال: قومك؟ تهجو ِلَم ُعلَّفة: بن لَعقيل قيل قال، األصمعي
ما الِقالدة من يكفيك قال: الِهجاء؟ تُطيل ال ِلَم ُعلفة: بن لَعقيل وقيل قال: ترشب. لم

بالُعنق. أحاط
أمريكم؟ كيف فقال: سعد، عن يكرب معد بن عمرو عنه هللا ريض عمر وسأل قال:
القضية، يف يعدل تامورته،62 يف أسٌد نَِمرته، يف عربيٌّ ُحبْوته، يف نَبطيٌّ أمري، خري قال:
ما لَشدَّ عمر: فقال الذَّرَّة. تَنُقل كما حقنا إلينا وينُقل يَّة، بالرسَّ ويَنِفر بالسويَّة، ويَقِسم

الثناء! تقارضتما
عمرو بن مسعود منزَل زياد بن هللا بُعبيد الَجهَضمي قيس بن الحارث توردَّ وملا
بنُت أجارتني قد هللا: ُعبيد قال منزله. من إخراجه مسعود فأراد إذن، غري عن الَعتَكي
وقد مذاخري،63 يف وطعامها عيلَّ، ثوبها وهذا يلزمك، الذي العقد وعقدها عليك، ك عمِّ

بذلك. الحارث له وشهد منزلك. عيلَّ التفَّ

عرينه. بمعنى هنا تامورته: شملته. نمرته: واحتبائه. جلسته يف القبطي يُشبه أي حبوته: يف نبطي 62

أمعائي. مذاخري: 63
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من ألول إنكم أصلحتموه لنئ فقال: النحو، يتذاكرون املوايل من بناٍس عبي الشَّ مر
أفسده.

قال: الكالم؟ هذا ترى كيف له: فقيل حارض، وأعرابيٌّ ُعمري64 بن امللك عبد وتكلَّم
الَخرس أيًضا: وقال البُخل. من طرٌف العذر وقال: هذا. لكان به يؤتَدم الكالم كان لو
األسود بن الهيثم وَقِدم البذاء. من خري البََكم الرضير: عمر أبو وقال الخالبة. من خري
ما مني ابيضَّ قد أجدني قال: تجدك؟ كيف فقال: مروان بن امللك عبد عىل الُعريان بن
أن أُحبُّ كنت ما مني واشتدَّ ، يبيضَّ أن أُحبُّ كنت ما مني واسودَّ ، يَسودَّ أن أُحبُّ كنت

أنشد: ثم . يشتدَّ أن أُحبُّ كنت ما مني والَن يلني،

��َح��ْر ب��ال��سَّ وُس��ع��اٌل ال��ِع��ش��اءِ نَ��وُم ال��ِك��بَ��ْر ب��آي��اِت أُن��بِّ��ئْ��َك اس��َم��ْع
ح��َض��ْر ال��زاُد إذا ال��طُّ��ع��ِم وِق��لَّ��ُة اع��ت��َك��ْر ال��لَّ��ي��ُل إذا ال��نَّ��وِم وِق��لَّ��ُة

أكثم: وقال الفطنة. سوء واللؤم الفطنة، حسن الكرم صيفي:65 بن أكثم وقال
تحابُّوا. تَباذَلوا لبَنِيه: وقال ة. املودَّ يف تَقاَربوا الديار يف تَباَعدوا

ِرجله، ُقطعت وقد الزبري بن ُعروة67 عىل هللا ُعبيد بن طلحة بن عيىس66 ودخل
سمعك لنا أبقى أكثرك؛ لنا هللا أبقى ولقد للرصاع، نُعدُّك كنَّا ما وهللا عيىس: له فقال

الكوفة قضاء توىلَّ لخم. من وأصله القبطي، ويُلقب عمرو، أبا يُكنى كان عمري: بن امللك عبد 64

أخبار. صاحب وشاعًرا راوية بليًغا وكان فأعفاه. اج الحجَّ استعفى ثم سنة، فيه وظل الشعبي بعد
سنة وتُويف ٣٣ه/٦٥٦م، سنة ُولد الغيالن». ر «منفِّ املخنَّثون به يلقِّ كان ولدمامته ا، جدٍّ دميًما وكان

١٣٦ه/٧٤٣م.
من وخطيب العرب، حكماء من حكيم رشيف. بنو له يُقال منهم بطن من تميم، من هو صيفي: بن أكثم 65
القائل: وهو سنة. عاش١٩٠ ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول اتباع عىل يُحرضقومه وكان يُسِلم، ولم البعثة أدرك خطبائهم.

ج��اِه��ُل ال��ع��ي��َش يَ��ْس��أِم ل��م م��ائ��ٍة إل��ى ��ًة ِح��جَّ ِت��س��ع��ي��َن ع��اش ق��د ً ام��رأ وإن
ق��الئ��ُل ال��ل��ي��ال��ي ع��دِّ م��ن وذل��ك وأرب��ٍع س��تٍّ غ��ي��َر م��ئ��ت��اِن م��ض��ْت

عمر مع مروان بن امللك عبد عىل وفد الكالم. جيِّد بخيًال ناسًكا كان هللا: ُعبيد بن طلحة بن عيىس 66

١٠١ه/٧١٩م. سنة تُويف فعزله. الحجاز عن اج الحجَّ عزل يف وكلَّمه عوف، بن الرحمن عبد بن
أصابته َجلًدا. وصبوًرا فاضًال فقيًها كان هللا. عبد أبا يُكنى العوَّام. بن الزبري ابن هو الزبري: بن عروة 67

الوليد يشعر ولم يتحرك، فلم حارض والوليد رجله فُقطعت امللك، عبد بن الوليد عند وهو ِرجله يف أكلة
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عزَّاني ما عيىس يا وهللا ُعروة: له فقال ِرجَليك. وإحدى ويَديك وعقلك ولسانك وبرصك
به. عزَّيتَني ما بِمثِل أحد

وباآلخرة تُكن، لم بالدنيا فكأنك بعد، أما العزيز: عبد بن عمر إىل الحسن وكتب
تَزل. لم

به واعملوا به، تُعَرفوا القرآن اقرءوا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
أجل، من يُقرِّب ولن هللا، معصية يف يُطاع أن حقٍّ ذي حقُّ يبلُغ ولن أهله. من تكونوا

بعظيم. يُذكِّر أو بحق، رجٌل يقوم أن ِرزق؛ من يُباعد ولن
وعاٌم حم، الشَّ أكَل فعاٌم أعوام؛ ثالثة علينا أتت امللك: عبد بن لهشام أعرابي وقال
وإن هللا، عباد إىل فادفعوها هلل كانت فإن أموال؛ وعندكم العظم. انتقى وعاٌم اللَّحم، أكَل
يجزي هللا فإن عليهم؛ بها فتصدَّقوا لكم كانت وإن إليهم، فادفعوها هللا لعباد كانت
الهجري ِرع أدَّ اإلبل أكباد إليك رضبُت ما قال: ذلك؟ غري حاجٍة من فهل قال: امُلتصدقني.

عام. دون لخاصٍّ الدُّجى وأخوض
أنِت ملن بالبادية: سوداء ألَمٍة قلت هللا: ُعبيد أبا ويُكنى الحارثي، اد شدَّ قال
الحقُّ قالت: الحق؟ من غضبك ما قلت: قال، أصلع. يا الحرض لسيِّد قالت: سوداء؟ يا

أمثَل. ترتكه وألْن تُرَهب، تسبُْب ال أغضبك،
كان ما فالن، آل أَمة هللا قاتَل ة: الرُّمَّ ذو قال عمر، بن عيىس قال األصمعي، وقال

شئنا. ما ِغثنا فقالت: عندكم؟ املطر كان كيف سألتها: أفصَحها!
وكان ناطوًرا، فبعثوه اليمامة، ِشقِّ من عليهم َقِدم أسيد، لبني أسود عبًدا رأيت وأنا
عنهم يفهم ال فكان األَكرة، إال يلقى ال وكان اإلبل، يف كان تغرُّبه لطول محرًَّما؛ وحشيٍّا
عرب، فيها ليس بالًدا هللا لعن يقول: وسمعته إيلَّ، سكن رآني فلما إفهامهم، يستطيع وال
يف العرب هذه إن عثمان، أبا اِب. الرتُّ ُمستغَرُب الثَّرى ُحرُّ يقول: حيث الشاعر هللا قاتَل
يف فجعلهم عليهم رق هللا أن فلوال الَفرس؛ جلد جميع يف الُقرحة كمقدار الناس جميع
فضًال؟ لها ترى ال الِعتاق68 رأت إذا األعيار أتُرى آثارهم. الُعجمان هذه لطمسْت حاشية
لهم. تنزيًها إال منهم الِجزية َقبول ترك وال بهم، لضنِّه إال بقتلهم نبيَّه هللا أمر ما وهللا

برئ لها يُقال باملدينة برئًا واحتفر سنني. ثماني ذلك بعد وبقي الكي، رائحة وشم ُكويت حتى بقطعها
٩٤ه/٧١٢م. سنة املدينة قرب له بَضيعٍة مات منها. أعذب برئٌ باملدينة ليس عروة

األصائل. الخيل العتاق: الحمري. األعيار: 68
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الِفرار. من حياءً أقلُّهم الفتنة إىل الناس أَرسُع األحنف: قال
بالذي سمعتم هل قال: موتُه، اَج الحجَّ فبَلغ الفزاري، خارجة بن أسماء مات وملا

شاء. حني مات ثم عاش
ابتدائه.69 من أَشدُّ املعروف َربُّ ُقتيبة: بن سلم وقال

نه. فلقِّ صاحبك تُكِذب أن أردت إذا األسود:70 أبو قال قال، قتادة عن هالل، أبو
عاِلًما تُفِحم أن أردت إذا األسود: أبو وقال فُمت. تعُظم أن أردت إذا األسود: أبو وقال

جاهًال. ه فأحِرضْ
الشتاء. يف َمسَخنة الصيف، يف َمربَدة قال: حى؟ الضُّ نَومة إىل يدعوك ما ألعرابي: قيل
َمجبَنٌة «الولد الحديث: يف وجاء َمبَخرة. َمعَجزٌة حى الضُّ نَومة آخر: أعرابيٌّ وقال

َمبَخلة.»
لتُمِسكنَّ ثُرتموه لنئ وهللا أَما فقال: رمضان، هالل يلتمسون قوٍم إىل أعرابي ونظر

أغرب. َعيٍش ِبذُنابى منه
اإلخاء، قُدم إذا وقال: التعزية. تُركت املصيبة، قُدمت إذا خارجة: بن أسماء وقال

الثناء. قبُح
القدماء.71 األصحاب وال األمراء، ت تشمِّ ال ان: حسَّ بن إسحاق وقال

العارص، الحالب الباكر، الرائح اآلِخر، السارح هو فقال: له راٍع عن أعرابي وسئل
الكارس. الحاذق

من به تبدأ ما أول ليُكن ولده: مؤدِّب الصمد لعبد سفيان72 أبي بن ُعتبة وقال
استحسنت، ما عندهم فالحسن بعينك؛ معقودة أعيُنهم فإن نفسك؛ إصالح بَنيَّ إصالِح

وإصالحه. ده تعهُّ املعروف: رب 69

ُمجيًدا شاعًرا وكان العربية، وضع من أول الكناني، الدؤيل األسود أبو عمرو بن ظالم هو األسود: أبو 70
وبها عبَّاس، البن البرصة وويل وجهه، هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل مع ِصفني شهد مبخًال. حازًما وعاقًال
كلهم الناس عىل ع يوسِّ أن شاء ولو وأمجد، أجَود فإنه هللا؛ تُجاودوا ال لولده: يقول وكان أسن. وقد فلج
من يقول: رجًال وسمع هزاًال. فتهلكوا التوسعة يف أنفسكم تجهدوا وال لفعل، ُمحتاج يكون ال حتى
ووضع الليلة. املسلمني تؤذَي أال عىل هيهات، له: فقال ليخرج القائل ذهب ثم اه، فعشَّ الجائع؟ يعيشِّ

٦٩ه/٦٨٨م. سنة بالبرصة مات األدهم. يف رجله
هللا. يرحمك له تقل فال أحدهم عطس إذا يعني 71

يضعف. كان أنه إال بليًغا خطيبًا وكان عائشة، مع الجمل شهد معاوية. أخو هو سفيان: أبي بن عتبة 72

بني ُركِّبت أُنوف أْألم حاملني أيا وقال: ُمغَضبًا امِلنرب فَصِعد أهلها، عن أمور فبَلغته مرص، معاوية ه والَّ
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والتبيني البيان

ترتكهم وال فيَملُّوه، عليه تُكرههم وال هللا، كتاب وعلِّمهم استقبحت. ما عندهم والقبيح
إىل علم من تُخرجهم وال أرشفه. الحديث ومن ه، أعفَّ الشعر من روِّهم ثم فيهجروه؛ منه
وأدِّبهم بي ْدهم وتهدَّ للفهم. َمضلَّة السمع يف الكالم ازدحام فإن يُحِكموه؛ حتى غريه
محادثة وجنِّبهم الداء. معرفة قبل بالدواء يعجل ال الذي كالطبيب لهم وكن دوني،
عذر عىل تتَّكل أن وإيَّاك أِزْدك. إيَّاهم بزيادتك واستِزدني الحكماء. ِسرَي وروِّهم النساء،
تعاىل. هللا شاء إن ِبرِّي يف أِزْدك تأديبهم يف وِزْد منك. كفاية عىل اتَّكلت فقد لك؛ مني

يعزِّيه املهدي إىل األسلمي يحيى أبي بن إبراهيم كتب قال، الهاليل حرب بن محمد
هللا حق عظَّم من منه، أخذ فيما عليه هللا حق عرف من أحقَّ فإن بعد، أما ابنته: عىل
املأجور هو بعدك الباقي وأن لك، الباقي هو قبلك املايض أن واعلم له. أبقى فيما عليه
منه. يُعاَفون فيما عليهم النعمة من أعَظُم به يُصابون فيما الصابرين أجر وأن فيك،

املصيبة. عاجل عىل التعزية من أوىل الثواب آجل عىل التهنئة هارون: بن سهل وقال
القدوس: عبد بن صالح وقال

أَج��لُّ ف��ي��ه ال��َع��زاءِ ف��ذَه��اُب ج��ل��ي��ًال أُِص��ب��َت ب��ه م��ا يَ��ُك��ْن إْن
َف��ض��ُل وال��ُح��زُن وال��ه��مُّ ُم��ع��نٍّ��ى ـ��ِل ال��َج��ه��ـ وذو آٍت ش��كَّ ال آٍت ك��لُّ

ا، حقٍّ تؤدِّ لم كِسلت إذا فإنك والضجر؛ والكسَل إيَّاك ، بُنيَّ يا البنه: لقمان وقال
حق. عىل تصرب لم ضِجرت وإذا

من قيامه أمريًا؛ أو رشيًفا كان وإن منهن يأنَف أن ألحد ينبغي ال أربع يُقال: وكان
الحكماء: بعض وقال للعاِلم. وخدمته فرسه، عىل وقيامه لضيفه، وخدمته ألبيه، مجلسه
الوزير. ك غشَّ إذا األمري، ة بمودَّ تغرتَّ ال يُقال: وكان املحارم. فاجتِنب املكارم، يف رغبت إذا
لك. منا بالكل إال ترَض وال بعضك، لنا فاجعل ُكلَّك، لنا كنت فقد بعد، أما آخر: وكتب

عليكم. راجًعا فسادكم كان إذ لكم صالحكم وسألتكم إيَّاكم، َميسِّ ِليَلني عنكم أظفاري قلَّمت إنما أعنُي،
فإن ياط؛ السِّ بطون ظهوركم عىل ألقطِّعن فوهللا للسلف، ص والتنقُّ الُوالة، يف الطعن إال أبيتم إذا فأما
عنها ت ُصمَّ وزجرٍة قلوبكم، تها مجَّ لكم منا موعظة من فكم ورائكم؛ من فالسيف وإال داءكم، حسمت
ِرصتم إن الحسنى مراجعة من أُوِيسكم وال باملعصية، لنا ُجدتم إذ بالعقوبة عليكم أبخل ولست آذانكم،

وأتقى. أبَرُّ هي التي إىل
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وظاهٌر البيان، ُحسُن بها يظهر أداٌة اللسان فقال: اللسان البُلغاء بعض ووصف
به يَُرد وناطٌق الخطاب، به يُفَصل وحاكٌم غائب، عن يُنبئك وشاهٌد الضمري، عن يُخرب
الحزن، به يُنفى وُمعزٍّ الحقائق، به تُعرف وواصٌف الحاجة، به تُدَرك وشافٌع الجواب،
وزارٌع الحسن، إىل يدعو ومزيِّن القبيح، عن ينهى وواعٌظ الَوحشة، به تذهب ومؤنٌِس

األسماع.73 يونِق وُملٍه الضغينة، يستأصل وحاصٌد املودَّة، يحرث
حديثًا أحسنهم تكون أن استطعت فإن أحاديث؛ الناس إنما األوائل: بعض وقال

فافعل.
أستدلُّ أَزل لم املؤمنني، أمري يا قال: معاوية إىل ُزرارة بن العزيز عبد وصل وملا
األثر، ي وُعفِّ البرص، فُقبض الليل، بي ألوى فإذا إليك؛ النهار وأمتطي عليك، باملعروف

فَقطِني.74 بَلغتك قد وإذ يعذر، واالجتهاد تلوم، والنفس أميل، وساَفر بدني، أقام
الغضب، عند إال الحليم يُعَرف ال َمواطن؛ ثالثة يف إال يُعَرفون ال ثالثة لقمان: وقال

إليه. حاجتك عند إال أخاك تعرف وال الحرب، يف إال الشجاع وال
العتاهية: أبو وقال

أُخ��وُه ال��دَّه��َر ِح��ِب��َك ص��ا ع��ن اس��ت��غ��ن��ي��َت م��ا أن��َت
ُف��وُه ��َك َم��جَّ س��اع��ًة إل��ي��ه اح��ت��ج��َت ف��إذا

وال للحقوق، تتعرض وال النائبة، عىل اصرب بُني، يا البنه: الحسني بن عيل وقال
له. منفعته من أعظم عليك رضُره يشءٍ إىل أخاك تُِجب

مخافَة تجرَّعته غيٍظ ُربَّ وقال: كلمات. سمع كلمٍة عىل يصرب لم من األحنف: قال
سالمته. كثُرت صمته طال ومن سقطه، كثُر كالمه كثُر من وقال: منه. أشد هو ما

النَُّقل. أكثر للخصومات غرًضا دينه جعل من هللا: رحمه العزيز عبد بن عمر وقال
بن صعصعة خطب قال: الليثي الوليد أبي عن الهاليل، حرب بن محمد وقال
فقال: صعصعة، بن عامر أم وهي َعمرة، ابنته الَعدواني الظَِّرب بن عامر إىل معاوية
زودتك، أو أبَْغيتك عندي، ولدي وأرحم كبدي مني تشرتي أتيتني إنك صعصعة، يا
ِمثلك، أجد أال خشيَة أنكحتك وقد أب، بعد أب الصالح والزوج الحسيب، كفء والحسيب

أثبتناه. ما والصواب املقام، هذا يف صحيح معنًى من لذلك وليس األسماع، يوفق وملهم نسخة: يف 73

يكفيني. 74
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من خرجت َعدوان، معرش يا قويٍّا. ضعيًفا وأودع ابنًا، أنصح العالنية، إىل الرس من أفرُّ
الجدود قدر عىل الحظوظ َقسُم لو أقسم رغبة، وال رهبة غري من كريمتكم أظهركم بني

به. يعيش ما لآلخر األول ترك ما
آباط إليها رضبتم لو بخمس أوصيكم عنه: تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل وقال
إذا أحد يستحي وال ذنبه، إال يخافنَّ وال ربه، إال أحدكم يرجونَّ ال أهًال؛ لها لُكنَّ اإلبل
الصرب أن واعلموا يتعلمه. أن اليشء يعلم لم وإذا أعلم»، «ال يقول أن يعلم ال عما سئل
ذهب إذا وكذلك الجسد، ذهب الرأس ُقطع فإذا الجسد، من الرأس بمنزلة اإليمان من
تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل عىل رجل أثنى األصمعي: وقال اإليمان. ذهب الصرب
بن عيل وقال نفسك. يف ما وفوق تقول، ما ُدوَن أنا يتَّهمه: وكان عيل، فقال فأفرط، عنه
كيف األشرت: مالك له وقال يُحِسن. ما إنسان كل قيمة عنه: تعاىل هللا ريض طالب أبي
الرجل يريد وهل قال: قبَّاء. أنها إال النساء من كالخري قال: امرأته؟ املؤمنني أمري وجد

الرضيع. وتُروَي الضجيع، تُدفئ حتى ال، قال: املؤمنني؟ أمري يا ذلك غري النساء من
كنت إن عامر: له فقال به، رماه إال قبيًحا يدع فلم الشعبي عامر عىل رجل ووقف

يل. هللا فغفر صادًقا كنت وإن لك، هللا فغفر كاذبًا
إذا الناس إن فقال: — يُماشيه أن وأراد — األعمش لسليمان النخعي إبراهيم وقال
عليك وما إبراهيم: قال ونؤَجر؟ يأثموا أن عليك وما قال: وأعمش. أعور قالوا: مًعا رأونا

ونَسَلم؟ يَسَلموا أن
كانت إنه قال: املهلَّب بن يزيد ذكر إذا ان حسَّ بن هشام كان الحسن: أبو قال
خري الُخلق وُحسن قائد، خري التوفيق الحكمة: يف مكتوب قال: جوده. يف لتجري السفن

السوء. قرين من خري والوحدة قرين،
الشاعر: قول ويُنشد الكبري! ِفطاَم أشدَّ ما يقول: دينار بن مالك وكان
ال��َه��ِرِم ري��اض��ُة ال��َع��ن��اءِ وم��ن َه��ِرم��ْت ب��ع��َدم��ا ِع��رَس��َك وتَ��ُروُض

أشد الكالم خطأ ومن القول، إىل منك أرسع االستماع إىل ُكن امُلري: صالح وقال
السكوت. خطأ من حذًرا

هانئ: بن الحسن وقال
ب��َس��الِم ع��ن��ه واْم��ِض ِل��راِم َج��ن��بَ��ي��َك َخ��لِّ
ال��َك��الِم داءِ م��ن ل��َك خ��ي��ٌر ��م��ِت ال��صَّ ِب��داءِ ُم��ْت
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ب��ِل��ج��اِم ف��اُه ـ��ج��َم أْل��ـ َم��ن ال��س��ال��ُم إنَّ��م��ا
ال��ِح��م��اِم َم��غ��ال��ي��َق ِح ب��ال��َم��ز اس��ت��ف��ت��ح��َت ربَّ��م��ا

امللك عبد بن َمسلمة عند الخطباء من جماعة تكلَّم الحسن: وأبو ُعبيدة أبو قال
إىل إال حسن من يخرج ال الناس أُخريات من رجٌل املنطَق افرتع ثم القول، يف فأسهبوا
َعجاجة. لبَّدت بسحابة إال هؤالء كالم بَعِقب هذا كالم شبَّهت ما َمسلمة: فقال منه، أحسن
امَلالء، من وابعدوا الخالء، اتبِعوا فقال: الخراءة، بَنِيه أعرابي علَّم الحسن: أبو قال

بأشُملكم. وامتِسحوا النعامة،75 فجاج وا وأفجُّ الريح، واستقِبلوا اء، الرضِّ واعلوا
فقال: بنيه دعا الوفاُة عاصم بن قيَس حرضت ملا قال: أنه الحسن عن ويُروى
تسوِّدوا وال كباركم، فسوِّدوا مت إذا مني، لكم أنصح أحد فال عني، احفظوا بَنيَّ يا
َمنبهة فإنه املال؛ باستصالح وعليكم عليهم. وتُهونوا كباركم الناس ه فيسفِّ ِصغاركم

الرجل. كسب آخر فإنها الناس؛ ومسألَة وإيَّاكم اللئيم. عن به ويُستغنى للكريم،
نساء. وأعجاز ِظباء، أعناق قال: صعصعة، بن عامر بني عن ابة النسَّ َدغَفل سئل
فاليمن؟ قيل: أعفاك. تركته وإن آذاك، منه دنَوت إن أخشن، حجٌر قال: فتميم؟ قيل:

وأنَوك. سيِّد قال:
النساء. مع القعود كثري وال غنم، راعَي وال ُمعلًما، تستشريوا ال يقولون: وكانوا

وألطفه، أبي فحيَّاه بغل، عىل جرير فلقيه أبي، رديف كنت قال: شيبة بن ان عفَّ
رجًال جرير ودعا قال: ُجرحي؟ ع أفوسِّ بني، يا قال: قال؟ ما لنا قال ما أبعَد له: فقلت
الشعراء تدع ولم بأمتعتهن، نسائي إن الكالبي: فقال ُمهاجاته، إىل كالب بني شعراء من

أعتدي. ولكني أبتدي، ال أنا جرير: وقال ُمرتقًعا. نسائك يف
الحسن: فقال بالرجوع، الرجل فهمَّ رجل، ومعه نوائح فيها جنازة يف الحسن وكان

دينك. يف ذلك أرسع حسنًا له تركت قبيًحا رأيت كلما كنت إن
َشذرة؟ أبا بعدي كنت كيف فقال: الزبرقان الُقَريعي املخبَّل لقي ُعبيدة: أبو قال

ُمجِربًا. ُمِحيًال ك يرسُّ كما قال:
— ِزنباع بن َروح يعني — ُزرعة أبو جمع يقول: مروان بن امللك عبد وكان قال:

الحجاز. أهل وفقه العراق، أهل ودهاء الشام، أهل طاعة

بصومها. ترمي حينما النعامة تفعل كما أرجلكم بني باِعدوا أي النعامة: فجاج أفجوا 75
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حرفة76 عمر: فقال أمواَلهم، قريش من شباب إتالف الخطاب بن لعمر وذُِكر
بها يُعاش ِحرفٌة عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال َعيلته. من عيلَّ أشدُّ أحدهم

الناس. مسألة من خريٌ
يملك ال من قيام عليه لقمت أجرب، بعريٌ ويل درهم، ألِف ألَف يل أن لو زياد: وقال

فيه. لوضعتها حقٌّ ولِزمني غريها أملك ال دراهم عرشة عندي أن ولو غريه،
الِفطنة. تُذهب الِبطنة العاص: بن عمرو وقال

ُمنَّته. يف ذلك تبيَّنت إال بالباءة مستهرتًا رجًال رأيت ما سفيان: أبي بن معاوية وقال
ال قال: َحْمل؟ أِباْمرأتك طيئ: من ألعرابي الفقعيس سليمان أبو قال األصمعي، قال

َضِبعة. وهي إال أتيتها وما به، تشال ذنَب لها ما وِهللا أدري ما السماء، يف بيتُه وذو
ويل فلما داره، يف بخراسان بُستانًا املهلَّب بن يزيد اتخذ املدائني: الحسن أبو قال
وقد ليزيد بُستانًا كان هذا مروان: َمرزبان له فقال إلبله، ذلك جعل خراسان ُقتيبة
يزيد وأبو — الني الجمَّ رئيس يعني — أُشُرتبان كان أبي إن ُقتيبة: فقال إلبلك! اتخذته

بان. بُستان كان
لُكنتُه. ذهب من رجل كان لو يوًما: مروان بن امللك لعبد يوسف بن اج الحجَّ وقال
هاجر لوال فقال: هاجر. خال ما آدم وبني بيني أَمٌة تلدني لم قال: ذلك؟ وكيف قال:

الكالب. من كلبًا لكنَت
يف مصيبتك كانت إن فقال: امُلري صالح فعزَّاه الحسن، بن هللا لُعبيد ابن ومات

ميتك. يف مصيبتك من أعظم نفسك يف فمصيبتك نفسك، يف ِعظة لك أحدثْت ابنك
وذهب أصلك، وهو أبوك ذهب فقال: له مات ابٍن عىل أخاه ُعبيد بن عمرو وعزَّى

وفرعه؟ أصله ذهاب بعد الباقي حال فما فرعك، وهو ابنك
ُقتيبة. بن ُمسلم يحذفه كما الحديث احذفوا يقول: ُهبرية77 بن عمر بن يزيد وكان

فقره. من أي َعيلته؛ من عليه أشد يُحسنها صنعٍة من أحدهم تجرَّد إن يريد حرفة: 76

محمد بن ملروان العراَقني توىلَّ رشيًفا. وسيًدا جليًال أمريًا كان الفزاري: هبرية بن عمر بن يزيد 77

يف ُزواره عىل يقسم كان الخطر. عظيم املروءة واسع كريًما، وجواًدا باسًال شجاًعا وكان سنني، خمس
وملا حوائجهم. للناس يقيض ثم رمضان شهر من ليلة كل ويعيشِّ (درهم)، ألف خمسمائة شهر كل
جموعه، يف الطائي شبيب بن قحطبة فهاَجمه مقاومتها، وحاَول لها، صمد العباسية الدعوة ظهرت
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ويتذكر عندك، معروفه يتناىس من اصحب له: لصاحب تميم بني من رجل وقال
عليه. حقوقك

عميل. رش يكون حتى أتركه ال فقال: النبيذ، رشب عىل زياد بن ُشعيب عاذٌل وعذل
فاتركه. عليك سهل إذا حتى استبشعته ما ارشبه املأمون: وقال

أنجح وهو ُمباَرك، الرتاب فإن كتابه؛ فليرتِّب أحدكم كتب «إذا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
ُمباَرك.» فإنه الظل؛ إىل ْل «تحوَّ فقال: الشمس يف رجل إىل ملسو هيلع هللا ىلص ونظر للحاجة.»

يُقال: وكان الَعجب. من بوا تعجَّ ما بخرٍي الناس يزال ال ُشعبة:78 بن امُلغرية وقال
الَعجب. غري من الضحك من أعَجُب العجب، من الضحك ترك

ذًا منفِّ قال: امللك؟ عبد أبا تركت كيف فقال: معاوية عىل العاص79 بن سعيد وَقِدم
فأكلها. إنضاجها ُكفي الخبزة كصحاب هو إنما معاوية: فقال لعملك. ضابًطا ألمرك،
وسهًما لك سهًما النَّبل كوقع كالًما بينهم فيما يتهاَدون قوم بني إنه ، كالَّ سعيد: فقال
فأي قال: مثله. عىل وخافني رشيف، عىل ِخفتُه قال: وبينه؟ بينك باَعد فما قال: عليك.
تركتنا عثمان، أبا يا قال: غائبًا. ه وأُرسُّ حاًرضا أُسوءه قال: ذلك؟ يف عندك له كان يشء

عىل جعفر أبا أخاه وىلَّ اح السفَّ العبَّاس ألبي البيعة ت تمَّ وملا معه. فيمن بواسط ن التحصُّ إىل وألجأه
يزيد إليه وخرج صلًحا، افتتحها ثم أشهر، تسعة بها عمر بن يزيد حصار عىل جعفر أبو فقام واسط،
وولده هو وقتله به غدر ثم فيه. هذا ملك يعز ال يقول: جعفر أبو فكان منه، بأمان بيته آل من ركب يف

١٣٢ه/٧٥٩م. سنة داود
مرص إىل املرشكني من قوًما صحب إنه قيل ثقيف. من وهو هللا، عبد أبا يُكنى شعبة: بن امُلغرية 78
وفتوح اليمامة شهد كما الرضوان، بيعة وشهد وأسلم. بالنبي لحق ثم معهم، ما وأخذ غيلًة فقتلهم
بن عمر ه والَّ البُسالء. والقادة النُّبالء، واألمراء ء، األجالَّ الصحابة من وكان والقادسية. والريموك الشام
بن ومحمد البرصي الحسن والدا فيه كان الذي بالسبي جاء ومنها ميسان، فافتتح البرصة الخطاب
النعمان ميرسة عىل وكان نهاوند، وشهد وهمذان، األهواز وسوق وأبرقباذ ميسان دست وافتتح سريين.
اإلسالم. يف رشا من وأول باإلمرة، عليه ُسلم من وأول البرصة، ديوان وضع من أول وهو مقرن. بن
الوفاة حرضته وملا الوقائع. إحدى يف عينه وذهبت عليه. اإلذن له ليسهل عمر حاجب رشا أنه يعني
أمريها وهو الكوفة يف بالطاعون مات سبيلك. يف بها وجاهدت نبيَّك، بها بايَعت يميني هذه اللهم قال:

٥٠ه/٦٧٠م. سنة
سعيد بن العاص أبوه ُقتل أُمية. بني سادات من سيًدا كان عثمان. أبا يُكنى العاص: بن سعيد 79

شجاًعا وكان السعيدية. الثياب تُنسب وإليه ُجبة، النبي فكساه غالًما سعيد وكان بدر. يوم ُمرشًكا
٥٩ه/٦٧٨م. سنة مات العظم. يف اإلبل خش من أول وهو باسًال،
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والتبيني البيان

ألجبت، ُدِعيت لو قريبًا وكنت الحزم، وكفيت الثقل، لت تحمَّ نعم، قال: الحروب! هذه يف
كالمهم. وهذا قومي هؤالء الشام، أهل يا معاوية: قال ألطعت. أُمرت ولو

اج الحجَّ عىل الوفد أثنى فلما العتكي، عمرو بن زياد يستثقل اج الحجَّ وكان قال:
سيفك اج الحجَّ إن املؤمنني، أمري يا زياد: قال — حارض اج والحجَّ — امللك80 عبد عند
يكن فلم الئم. لومة فيك تأخذه ال الذي وخادمك يطيش، ال الذي وسهمك ينبو، ال الذي

منه. قلبه عىل أخفَّ أحد ذلك بعد
َظفرك أيوم أرشف؛ يوَميك أيُّ أدري ما وهللا قتيبة: بن ملسلم شيبة بن شبيب وقال
بأبيك، منك بك أشبَُه ألنا وهللا ابنًا»: يل «لسَت قال وقد ألبيه، غالم وقال عفوك؟ يوم أم

ألمك. أبيك من ألمي تحصينًا أشد وألنت
إخوانه: من رجل إىل الجناَحني ذي جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد وكتب

من بلطف ابتدأتني فيك، الرأي عزيمة عن أمرك يف الشك عاقني فقد بعد، أما
وآيَسني إخائك، يف أولك فأطَمعني ذنب، غري من جفاءً أعقبتني ثم خربة، غري
وانتظاره غٍد يف أنا وال اطراًحا، لك مجمع اليوم يف أنا فال وفائك؛ يف آخرك
عزيمة عن أمرك يف الرأي بإيضاح كشف شاء لو من فسبحان ثقة؛ عىل منك

والسالم. اختالف. عىل افرتقنا أو ائتالف، عىل فأقمنا فيك، الشك

بمكان عفان بن عثمان من وكان الهجرة. من لسنتنَي ُولد الحكم. بن مروان هو امللك: عبد أبو 80
من اإلسالم عىل جرَّت والتي عثمان، فيها ُقتل التي الفتنة يف سببًا ترصفاته وكانت واملستشار، الوزير
أردشري من رستاًقا عامر بن هللا عبد ه والَّ التواريخ. بطون يف ومدوَّن معروف هو ما والنكبات املصائب
مروان الشام أهل بايَع يزيد بن معاوية مات وملا مرتني. املدينة ثم البحرين معاوية ه والَّ ثم حرة،
وبايَعه ومرص، واليمن والحجاز العراق له اجتمعت كما البرصة، أهل الزبري بن هللا لعبد وبايَع بالخالفة،
بقنرسين، الكالبي الحارث بن وزفر بحمص، بشري بن والنعمان بالشام، الفهري قيس بن اك الضحَّ ا رسٍّ
منهم تؤيد فرقتنَي الشام يف الناس وصار أمية، بنو به واجتمعت األمر نازعه الحكم بن مروان أن لوال
راهط، بمرج الفريقان واقتتل الزبري، البن ُمبايعني قيس بن اك الضحَّ القيسية وتؤيد مروان، اليمانية
يزيد بن خالد أم ج تزوَّ قد وكان أشهر. عرشة بالغلب مروان والية وكانت وقتله. اك الضحَّ مروان فقهر
ذلك بَلغها فلما أمه، به تناول قبيًحا شتًما خالًدا مروان شتم أن فاتَّفق خالد، من لخوفه معاوية بن
هي وجهه عىل وقعدت وسادة، وجهه عىل فوضعت نام، أن إىل وتركته معها، كان حتى عليه صربت

٦٥ه/٦٨٤م. سنة وموته سنة، ٦٣ ذاك إذ سنه وكان مات. حتى وجواريها
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يستعطفه مسلم أبي إىل جعفر بن معاوية بن هللا عبد كتاب (12)

الحبس: من الدعوة81 صاحب مسلم أبي إىل وكتب

ِحفظ هللا فآتاك بعد، أما عليه. خالف وال إليه، ذنب بال يَديه، يف األسري من
ودائع، مستودٌَع فإنك القضية؛ عدل وألهمك الرعية، نصيحة ومنحك الوصية،
والصنائع عارية، فالودائع صنائعك، بحسن ودائعك فاحفظ صنائع، وُموًىل
فنبِّه مداها؛ بمبلوٍغ وال نداها، بمنزوٍر فيك وعلينا عليك النِّعم وما َمرعية.
يُعطيَك أن تُحب ما تحتك هو ملن نفسك من وأعِط ربك، هللا واتَِّق قلبك، للتفكري
بأن عليك هللا أنعم فقد املخافة؛ من واألمن والرأفة، العدل من فوقك؛ هو من
بما والرضا ة، الشدَّ مس واغتفار ة، املودَّ شكر لني لنا فاعرف إليك، أمرنا فوَّض
شديًدا، أذًى وثقله الحديد ُسمك من علينا فإن َهِويت؛ بما والقناعة رضيت،
وتيسريهم الغلظة، تسهيلهم الذين العمال، رحمة وقلة األغالل، معالجة مع
الحراسة، زيارتهم الهموم، إلينا وتوجيههم الغموم، علينا وإيرادهم الفظاظة،
البلوى؛ شدة ونشكو الشكوى، كربة نرفع هللا بعد فإليك اإلياسة؛ وبشارتهم
ا وودٍّ رصيًحا، نصًحا عندنا تجد عطًفا، منك وتُولِنا طرًفا، إلينا تُِمل فمتى
أدركت من ُحرمة فاْرَع أهله؛ مثلُك ينفي وال مثَله، مثلُك يُضيع ال صحيًحا،
ونحن ِرواء، حوضك من الناس فإن بحجته؛ فَلجت من حجة واعرف بحرمته،
والسعة، الخري بعد األقياد، يف نحجل ونحن األبراد، يف يمشون ِظماء، منه
األبرار. ي منجِّ األخيار، رصيح التُّكالن، وعليه املستعان، وهللا والدعة، والخفض
ورجع الخائفون، أمن حني بالء. يف منها ونحن رخاء، يف دولتنا من الناس
مستودَع، أمنٌي فإنك التمنُّن؛ من علينا وظاَهر التحنُّن، منك هللا رزقنا الهاربون،

هللا. ورحمة والسالم مستصطًفى. ورائد

العباسيني. مللك د واملمهِّ العباسية، بالدعوة القائم الخراساني، مسلم أبو هو الدعوة: صاحب مسلم أبو 81
وشجاًعا وتدبري، دهاء ذا محنًَّكا قائًدا وكان العجيل. ُدلف أبي جد عيىس بن إدريس كنف يف نشأ
عظيًما، ملًكا أيديهم بني وجعل لهم مكَّن حتى بها زال وما قيام، خري العباسية الدعوة بأمر قام باسًال.
سنة وُقتل ١٠٠ه/٧١٨م، سنة ُولد به. وغدر عليه فتعلَّل خيفًة املنصور جعفر أبو منه أوجس ثم

١٣٧ه/٧٥٤م.
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والتبيني البيان

السنَة تغلب بنو شَكت قال: أبيه عن سعيد، بن خالد ثنا حدَّ الكلبي: بن هشام قال
امِلهارة؟ واختالف الِبكارة، ارتجاج مع الحاجة تشكون كيف فقال: معاوية، إىل

سعد82 قيسبن إىل معاوية كتاب (13)

يهودي، ابن يهودي فإنك بعد، أما سعد: بن قيس إىل معاوية كتب الكلبي: ابن وقال
ونكَّل قتلك إليك أبغضهما َظِفر وإن بك، واستبدل عزلك إليك الفريقني أحبُّ َظِفر إن
قومه، فخذله امَلفصل، وأخطأ الحز فأكثر غرضه، غري ورمى قوسه، وتَّر أبوك وكان بك.

والسالم. بحوران. طريًدا مات ثم يومه، وأدركه

ملعاوية سعد قيسبن جواب (14)

سعد: بن قيس إليه فكتب

[منه] وخرجت كرًها، اإلسالم يف دخلت وثن، ابن وثن أنت فإنما بعد، أما
ورمى قوسه، وتَّر أبي كان وقد نفاقك. يحُدث ولم إيمانك، يقُدم لم طوًعا.
الدين أنصار ونحن غباره، يشقَّ ولم كعبه، يبلغ لم من عليه ب وشغَّ غرضه،

والسالم. فيه. دخلَت الذي الدين وأعداء منه، خرجَت الذي

وفيهم معاوية عىل العراق وفد َقِدم الحسن: وأبو اليقظان وأبو ُعبيدة أبو وقال
لنفسه. إال أحد يتكلم ال أن عليكم يعزم املؤمنني أمري إن فقال: اآلذن فخرج األحنف،
ونازلًة ت، دفَّ ًة دافَّ أن ألخربته املؤمنني أمري عزيمة لوال األحنف: قال إليه وصلوا فلما
قال: وِبرِّه. املؤمنني أمري معروف إىل حاجة بهم كلهم نبتت، ونابتًة نابت، ونائبًة نزلت،

والشاهد. الغائب كفيت فقد بحر؛ أبا يا حسبُك
السيوف، تقلَّدوا إذا قال: العرب؟ بقاء فيه ما لألحنف: خرشة بن َغيالن وقال
األوغاد؟ حمية وما قال: األوغاد. حميَّة تأخذهم ولم الخيل، ورِكبوا العمائم، وشدُّوا

جليل، صحابي امللك. عبد أبا يُكنى األنصاري، الخزرجي عبادة بن سعد بن قيس هو سعد: بن قيس 82

بن لعيل مرص توىلَّ امُلعلمني. يف يُحسب وهو جسيًما، طويًال باسًال، شجاًعا وكان ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول عن روى
عهد آخر يف باملدينة تُويف . تبنيُّ دون فعزله الظنون، عيلٌّ به ظن حتى عليه معاوية فاحتال طالب، أبي

٦٠ه/٦٧٩م. سنة معاوية
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وقيل العرب. تيجان العمائم عمر: وقال ضيًما. بينهم فيما التواهب يعدُّوا أن قال:
لحقيٌق والبرص السمع فيه شيئًا إن قال: رأسك؟ عن العمامة تضع ال لك ما ألعرابي:

ون. بالصَّ
ها. ُخفِّ يف املرأة وجمال ته، ُكمَّ يف الرجل جمال عنه: تعاىل هللا ريض عيل وقال

عند َرجل ِذكر وجرى قال: الرجال. خالخيل فإنها النِّعال؛ استجيدوا األحنف: وقال
ويكفي ِثقله، األرض وتحمل رزقه، يأكل له؟ وما لكم ما األحنف: فقال فاغتابوه، األحنف

ِقرنه.
قالت: أبيك؟ لذة كانت ما النعمان: بنت لُحرقة زياد قال قال، ُمحارب بن َمسلمة

الرجال. ومحادثة الرشاب، إدمان
حتى اللنيِّ ولِبسنا الحسناء، وتبطَّنَّا الفاِره، رِكبنا قد امللك: عبد بن سليمان وقال
جليٍس إىل مني أحوج يشءٍ إىل اليوم أنا فما أجْمناه، حتى الطيِّب وأكلنا استخشنَّاه،

ظ. التحفُّ مؤنة عني يضع
فقال: الطبيب. منك ها يتوالَّ إنما فقالوا: شها، فتفحَّ بالُحقنة، هللا ُعبيد عىل وأشاروا

آنَس. بالصاحب أنا
أَوَمعي قال: ثًا. محدِّ ابِغني الُعذري: أوس بن ار للنخَّ سفيان أبي بن معاوية وقال

إليه. ومنك إليك، منه أسرتيح نعم، قال: املؤمنني؟ أمري يا
حتى أُحبُّك ال وهللا الحنفي: مريم ألبي عنه تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
يأسف إنما ضري، ال قال: ال. قال: ا؟ حقٍّ لذلك فتمنعني قال: املسفوح. الدم األرض تُحبَّ
قال: أحبها. ال قال: تُطلقها؟ لَم امرأته: بطالق همَّ لرجل عمر وقال النساء. الحب عىل

والتذمم؟ الرعاية فأين الحب؟ عىل بُنِيت البيوت أَوكلُّ
قال: أبًدا. قلبي يُحبك ال وهللا ُعمريي، ُزبرييٌّ فقال: برجل مروان بن امللك عبد وأُتي

وإنصاف. عدل ولكن املرأة، الحب عىل تبكي إنما املؤمنني، أمري يا
معاوية، عند الزبري83 ابَن مرواُن ناَزع قال: ُعروة بن هشام عن املبارك، بن هللا عبد
لك إن املؤمنني، أمري يا الزبري: ابن فقال مروان، مع معاوية ضلع أن الزبري ابن فرأى

بكر أبا يُكنى بكر، أبي بنت أسماء ه أمُّ العوَّام، بن الزُّبري بن هللا عبد هو الزبري: بن هللا عبد 83

شجاًعا كان اإلسالم. يف بها مولود أول هو وقيل شهًرا، بعرشين الهجرة بعد باملدينة ُولد خبيب. وأبا
إليه فسريَّ سنني، تسع ومرص واليمن والعراق الحجاز عىل فاستوىل الخالفة طلب ِمغواًرا. وفارًسا باسًال
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علينا لك طاعة ال فإنه نُِطعك؛ هللا فأِطِع فينا، وُحرمة بَسطًة لك وإن علينا، وطاعة ا حقٍّ
خرب. السَّ أُصول يف األُفعوان إطراق تُطِرق وال هللا، حق يف إال

ويلحقني يدي، بني من يسبقني قال: منك؟ بقي ما مرًَّة: لشيٍخ قيل قال: ُعبيدة أبو
قمت وإذا الخالء، يف وأسهر املالء، يف وأنعس القديم، وأذكر الحديث، وأنىس خلفي، من

عني. تباعدت قعدت وإذا مني، األرض قُربت
عندي. هلل هي قال: هذه؟ ملن شاءٍ: من ضاجعٌة معه ألعرابي قلت قال: األصمعي

النخعي: األسود بن لهيثم قال الكوفة، ودخل ُمصعبًا مروان بن امللك عبد قتل وملا
التثريب. وأِقلَّ الوطأة ِف فخفِّ خريًا، هللا صنع قد قال: صنع؟ هللا رأيت كيف

يستحبُّون وكانوا َمقاتله. أُصيبت أدري» «ال قول العالم ترك إذا عبَّاس: ابن وقال
فقد أدري»، «ال يدري ال ما عند قال من عمر: ابن وقال عنه. سئلوا ما كل يف يُجيبوا أال

العلم. نصف أحرز
بالتحيَّة. فآِنسوه دهشًة، داخل لكل إن عباس: ابن وقال

إىل منه تخلَّصَت قد أمر يدعونَّك ال مسلم: فقال ُقتيبة، بن مسلم إىل رجل واعتذر
منه. تَخلُص ال لعلَّك أمر يف الدخول

َمفاجر. أكثرها فإن امَلعاذر؛ دعوا يُقال: وكان
يُخالطه االعتذار فإن االعتذار؛ تجنَِّب عوف: بن هللا لعبد النخعي إبراهيم وقال

الكذب.
يوهب قال: هذا؟ يف تقول ما عبَّاد: ألبي فقال خالد أبي بن أحمد إىل رجل واعتذر

ذنبه. من أعَظُم ُعذُره األول: قال وقد أربعمائة. ُعذره عىل ويُرضب ُجرمه، له
الخطاب بن ُعمر فيها مات التي الليلة يف ربيعة أبي بن ُعمر ُولد عبَّاس: البن وقيل

ُوضع. باطل وأي ُرفع، حق أي عباس: ابن فقال باسمه. ي فُسمِّ عنه تعاىل هللا ريض
وإيَّاك الطالق، ِمفتاح فإنها والَغريَة إيَّاك بُنيَّة، يا البنته: جعفر بن هللا عبد وقال
الكحل، الزينة أزين أن واعلمي والطِّيب، بالزينة وعليك الضغينة، تورث فإنها واملعاتبَة

املاء. الطيب وأطيب

بنى قد الزبري ابن وكان بمكة. وحاَرصه الحرب فناَجزه الثقفي، يوسف بن اج الحجَّ مروان بن امللك عبد
فمات عاٍر، سهٌم الزبري ابَن وأصاب فأحرقها، والنار بالنفط اج الحجَّ فرماها بابنَي، لها وجعل الكعبة

٧٤ه/٦٩٣م. سنة
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مروان تدع ال معاوية، يا الزبري: ابن قال معاوية، عند مروان الزبري ابن ناَزع وملا
أخفَّ لكان مكانك ولوال بَمعاوله.84 َصفاتهم ويرضب بَمشاقصه، قريش جماهري يرمي
له تنقاد خيل أعنَّة ملك ولنئ َخشاشة.85 من نفوسنا يف وأقل فراشة، من رقابنا عىل
دونه، هو من فيه طمع فقد األمر هذا يطلب إن معاوية: قال تخافه. طبًقا منك لريكبنَّ
يعطف ال من إليكم هللا يبعث حتى بُمنتهني أراكم وما فوقه، هو ملن يرتكه يرتكه وإن
الزبري: ابن فقال تلًفا. ويوِردكم خسًفا، يسومكم ة، ُملمَّ عند يذكركم وال بقرابة، عليكم
دويٌّ لها األسل، حافاتُها الجراد86 كِرجل تموُر بكتائَب الحرب ِعقال نُطلق وهللا إذًا
ابن أنا معاوية: قال ثَلَّة. براعية أمه تكن لم قريش من ِغطريًفا تتبع الريح، كدويِّ
إال لآلكل وليس امَلكرع، ُعنفوان ورشبت نام، السَّ ذروة فأكلت الحرب ِعقال أطلقُت هند،

الرَّنق.87 إال للشارب وال الِفلذة،
طاعة غري يف لك َمسرٍي ُربَّ َمسلمة: بن لحبيب عيل بن الحسن قال األسود: بن بكر
قليلة، دنيا عىل معاوية أطعت ولكنك بىل، قال: فال. أبيك إىل مسريي أما قال: هللا.
قلت ا رشٍّ فعلت إن أنك ولو دينك، يف بك قعد لقد دنياك يف بك قام كان لنئ فلَعْمري
هللا قال كما ولكنك َسيِّئًا﴾. َوآَخَر َصاِلًحا َعَمًال ﴿َخَلُطوا تعاىل: هللا قال كما كنت خريًا

يَْكِسبُوَن﴾. َكانُوا َما ُقلُوِبِهْم َعَىل َراَن بَْل ﴿َكالَّ تعاىل:
ثالث سنة العرص بعد بالبرصة الجامع املسجد يف أعرابيٍّا سمعت الحسن: أبو قال
تصدَّقوا سنة، وفلُّ طريق، وأنضاء سبيل، أبناء فإنَّا بعد، أما يقول: وهو ومائة وخمسني
لنقوم إنا وهللا أما املوت. بعد عمل وال هللا، عن ِغنى وال األجر، مع قليل ال فإنه علينا؛

ُغصة. القلب ويف حزازة، الصدر ويف املقام هذا
تعتدل وتباذلوا كلمتكم، تجتمع تحابُّوا تميم، بني يا بخراسان: األحنف وقال
لكم يَسَلم تغلُّوا وال دينكم، لكم يصلح وفروجكم بطونكم بجهاد وابدءوا أموركم،

العقل. يَلَزمك الصحة الَزِم الناس: أيدي يف السائر األحنف كالم ومن جهادكم.

اء. الصمَّ صخرتهم صفاتهم: الصغار. امُللس الحجارة املشاقص: 84
الحرشة. الخشاشة: 85

الجراد. كجماعات الجراد: كرجل 86

املشوب. املاء الرنق: 87
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وأنهارنا قَصب، َمنابتنا نحن والبرصة: الكوفة عن وسئل َصفوان، بن خالد وقال
منكم وأعظم َرسيَّة، منكم أبَعُد نحن األحنف: وقال ذهب. وأرضنا ُرَطب، وسماؤنا عَجب،

بَرِّية. منكم وأغذى ذُرية، منكم وأكثر تجِرية،
اًجا. عجَّ ونهًرا وخراًجا، وديباًجا، وعاًجا، َساًجا، منكم أكثر نحن الُهذيل: بكر أبو وقال
وحده؛ هللا بتقوى أوصيك أخيه: عن يُعزيه رجل إىل الُهذيل بكر ألبي صاحب وكتب
ميت. عن ميتًا ميٌت يعزِّي كيف والَعجب وحده، القيامة يوم ويبعثك وحده، خَلقك فإنه

والسالم.
رجٌل أو العمل، قليل الذنوب قليل رجٌل إليك؛ أحبُّ أيُّما عبَّاس: البن رجل وقال

شيئًا. بالسالمة أعِدل ما قال: العمل؟ كثري الذنوب كثري
قال قال، بسطام أبو شعبة عليه. منها رضًرا أشدُّ عيلَّ صاحبي حماقة آخر: وقال
عىل واحتدَّ أُغِضبه. أن وإما أُكِذبه، أن فإما أخي؛ أُماري ال ليىل:88 أبي بن الرحمن عبد
فلما شئت. ما هذا من إلينا أهِد له: ليىل أبي ابن فقال جلسائه، من رجٌل ليىل أبي ابن
أحٌد بقي ما املنصور: جعفر أبو قال هللا، رحمهما ُعبيد بن وعمرو ليىل أبي ابن مات

منه. يُستحيى
يُفاخر بمن الرحمن، عبد أبا هللا رحم معاوية: قال عامر، بن هللا عبد مات وملا

ُمحارب؟ بن َمسلمة
فيه. عقله عرفت إال قطُّ رجل كتاب قرأت ما زياد: وقال

بن عمرو مروان بن امللك عبد قتُل الزبري بن هللا عبَد بَلغ ملا قال: معرش أبو
بَْعَض نَُويلِّ ﴿َوَكذَِلَك الشيطان، َلطيم قتل ِذبَّان أبا إن فقال: خطيبًا قام األشدق، سعيد
خطيبًا قام الزبري، بن ُمصعب أخيه قتل جاءه وملا يَْكِسبُوَن﴾. َكانُوا ِبَما بَْعًضا الظَّاِلِمنَي

هذا عن يدفعه وغريه ُشربمة ابن وكان الُجالح، بن أُحيحة ولد من هو ليىل: أبي بن الرحمن عبد 88

ويقول: النسب
نَ��ْف��ِس��ك��ا ف��ي ال��ُح��ك��َم تُ��ِص��ِب ول��م ال��ق��ض��اءِ ل��ف��ص��ِل ��ى تُ��رجَّ وك��ي��ف
أص��ِل��ك��ا م��ن َدع��واَك وه��ي��ه��اَت ال��ُج��الِح البْ��ِن أنَّ��ك وتَ��زع��ُم

مات الرأي. أصحاب من ُمفتيًا فقيًها وكان العبَّاس، لبني ثم أمية لبني القضاء ليىل أبي ابن ويل
١٤٨ه/٧٦٥م. سنة القضاء عىل وهو
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وفالنة، فالنة بنكاح وتشاغل خريه، ر وأخَّ أيْره قدَّم مصعبًا إن فقال: األوىل خطبته بعد
خلًفا الزبري آل يف إن مصعب هلك ولنئ داره، يف غشيته حتى الشام أهل حلبة وترك

منه.
كالمه من فرغ فلما خطيبًا، فقام عثمان أمره إفريقية، بفتح الزبري ابن َقِدم وملا
بكر أبي ولد يف أَر لم فإني وإخوتهن؛ آبائهن عىل النساء انِكحوا الناس، أيها عثمان: قال

هذا. من به أشبه عنه، تعاىل هللا ريض الصدِّيق،
قال: أوىف. ألم اغفر اللهم يقول: أعرابيٍّا عنه تعاىل ريضهللا الخطاب بن عمر وسمع
غري ة، خامَّ لها تبقى ال ِملقامة، أكول ِمرغامة، لَحمقاء وإنها امرأتي، قال: أوىف؟ أم ومن

تُرتَك. فال ِغلمان وأم تُفَرك، فال حسناء أنها
إال فيه ما فقالت: ذلك يف لها فقيل تفعل، فلم لتمضغه ِعلًكا أعرابية إىل ودفعوا

الحنجرة. وَخيبة األرضاس تعب
القدوم يف املنصور كتاب عليه ورد حني الهيثم بن مالك استشار ُمسلٍم أبو وكان
اإلمام إبراهيم أخاك إن فقال: ذلك، أذكره ُمسلم أبو ُقتل فلما عليه، يُِرش فلم بذلك، عليه
استشاره. ملن نصح إذا رأيه يف يُزاد الرجل يزال ال قال: أنه عيل بن محمد أبيه عن حدَّث

كذلك. لك اليوم وأنا كذلك، يومئٍذ له فكنت
الحاجة طلب وُحسن العقل، نصف والتودُّد الكسب، نصف التقدير الحسن: وقال

العلم. نصف
أقول أفتسمعني قال: فيك. الناس يقول مما ألرحمك إني ُعبيد: بن لعمرو رجل قال

فاْرَحم. إيَّاهم قال: ال. قال: شيئًا؟ فيهم
له: فقيل صنف، كل من له فأجزل جعفر، بن هللا عبد الحجناء أبو نَُصيب ومدح
ألبيض، ثناءه فإن أسود ِجلده كان لنئ وهللا أَما قال: األسود؟ العبد هذا بِمثل هذا أتصنع
وثيابًا تنىض، رواحل أخذ وإنما نال، مما أكثر قال بما استحقَّ وقد لعربي، ِشعره وإن

يبقى. وثناءً يُروى، مديًحا وأعطى يفنى، وماًال تبىل،
عيلَّ، بها ْق فتصدَّ حقوًقا عيلَّ لك إن اللهم فقال: املواسم بعض يف أعرابي وقف
فاجعل ضيفك وأنا ِقًرى، ضعيف لكل أوجبَت وقد عني، ْلها فتحمَّ ِقبَيل تَِبعات وللناس
قال: بالصيارفة. عليك له: فقالوا قوًما فسأل أعرابي ووقف الجنة. الليلة هذه يف ِقراي

اللؤم. قرارُة وهللا هناك
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ثم ثيابه قرصَّ ورجٌل أعفاه، ثم َشعره أحفى رجٌل أعذرهم؛ ال ثالثة َمسلمة: وقال
ُحرة. ج فتزوَّ رساري عنده كان ورجٌل أطالها،

لبن وال فرُيَكب، ظهر ال َلبون، كابِْن الفتنة يف كن ُحذيفة: قال قال: إسحاق أبو
هذا: قبل الذي الخرب يف الباب هذا وليس الشاعر، وقال فيُحَلب.

َظ��ه��ُر89 وال ِض��راٌب ال ِث��ْل��ٌب ويُ��ت��َرُك ُع��ْل��ب��ًة تُ��ح��َل��ُب ال��ن��اَب أنَّ ت��َر أل��ْم

يابس، الرتاب قال: وراءك؟ ما خلَّفت كيف لرؤبة: قلت قال: هارون بن ُعتبة
عابس. وامَلرعى

املصدور ولكن نفسه، واعظ أنك ألعلم إني عبَّاس: البن سفيان أبي بن معاوية وقال
َجِوي.90 يَنفث لم إذا

والفضل النُّسك مع الشعر أتقول مسعود: بن ُعتبة بن هللا عبد بن هللا لُعبيد وقيل
يَنفث. أن من للمصدور بد ال قال: والفقه؟

وال التُّبَّان، ألبس وال الِجِربَّان، أرقع ال العربي، وهللا أنا ُشَويس:91 الذيَّال أبو قال
الكرم. إال َقرَقمني وما َحجر، من أرىس وألنا الرطانة، أُحسن

للركوب. وال الناقة، عىل الوثوب أي للرضاب؛ يصلح ال البعري الثلب: املسنَّة. الناقة العلبة: الناب 89
وشدته. الوجد حرقة الجوى: 90

روى واحد. أنهما والحق ُمتغايران، وشويًسا الذيال أبا كأن شويس. قال الذيال: أبو قال نسخة: يف 91

عىل وأورده العدوي. األعرابي شويس الذيال ألبي الكالم هذا فقال: «التنبيه» كتابه يف البكري ُعبيد أبو
ألبس وال الجربان، أرفع ال املحض، العربي وهللا أنا التاريخ، ابن أنا الذيال): أبو (يعني قال وجهه،
أنا قوله: ُعبيد: أبو قال الكرم. إال قرقمني وما رصاصة، من ألرسب وإني الرطانة، أحسن وال التبان،
ال الوبر، أهل من محض، بدويٌّ أعرابي أنه قوله: بجملة ويريد الهجرة. سنة ُولد أنه يعني التاريخ؛ ابن
وإنه السباحة، فيها يتعلمون فهم واألنهار؛ األرياف عىل تكون التي األمصار أهل من وال املدر أهل من
وما قوله: وأما الحرض. يريد فإنما الريف، َقِدمت قال: إذا واألعرابي رطانتهم. فيُحسن العجم يُجاور لم
ضاويًا. ولده فجاء أهله، يف إال يجدها فلم الكريمة املناكح طلب أباه أن يعني فإنه الكرم، إال قرقمني

الغرائب. يف أنكحوا أي تضووا.» ال «اغِرتبوا الحديث: ومنه
جئت إنما أي الكرم؛ إال قرقمني ما قال: العرب. لسان يف منظور ابن أورده آخر ومعنًى قلت:
القميص، جيب يف الذي الكفاف أصله الجربان: بطونهم. عن بطعامهم وسخائهم آبائي لكرم ضاويًا
حون املالَّ يتخذه الجسم من األسفل النصف يسرت صغري رسوال التبان: نفسه. القميص هنا ها به واملراد

وامُلصارعون.

342



بن يزيد بن للوليد سفيان أبي بن ُعتبة بن عمرو قال قال، وغريه الحسن أبو
بك، باألُنس تستنطقني إنك املؤمنني، أمري يا ِحمص: أرض من بالنَّْجراء وهو امللك عبد
أقول أم ُمطيًعا أفأسكت عليك، أخافها أشياء تأمن وأراك لك، بالهيبة ذلك عن وأكفُّ
فنقول. ونعود إليه، صائرون نحن َغيب ِعلُم فينا وهلل منك، مقبول ذلك كل قال: ُمشفًقا؟

أيام. بعد فُقتل قال:
االختالف. يسمع حتى ُمعلمه خطأ الرجل يعرف ال يقول: السختياني أيوب وكان
عن فسألته يوًما إليه فجلست النَّسب، يف ُصعري ابن أجالس كنت بعضهم: قال
املسيب. بن سعيد إىل بذلك وأشار بذلك. عليك حاجة؟ بهذا ألك فقال: الفقه، من يشء
وقلت قال، بحر. ثَبج به ففتقت ُعروة إىل تحوَّلت ثم غريه، عامًلا أن أظن ال إليه فجلست

االختالف. اسمع قال: الفقه. باب عىل ُدلَّني الُربِّي: لعثمان
أو راضع، صبي أم عند قال: طعامك؟ يكون أن تُحب من عند ألعرابي: وقيل

قاطع. رحم ذي أو جائع، كبري أو شاسع، سبيل ابن
الناس أسوأ فمن قلت: قال: الشهوة. نقصت املقدرة اتسعت إذا بعضهم: وقال
وذُِكر مقدرته. وضاقت شهوته، وقويت همته، وبعدت معرفته، اتَّسعت من قال: حاًال؟
رشف دونه لؤم وكل به، أوىل فاللؤم لؤم دونه رشف كل فقالت: الرشف عائشة عند

به. أوىل فالرشف
املؤمنني، أمري يا فقال: وجهه، فأنكر هللا. اتَِّق له: فقال جعفر أبي عىل رجل ودخل

ُردَّت. وإليكم قيلت، ولكم نزلت، عليكم
املزوني.93 هذا جاءنا حتى كندة92 حائك من اسرتحنا ما َمسلمة: عند رجل وقال
بن والعباس نفسه يعني — قريش؟ فريقا إليه سار لرجل هذا أتقول َمسلمة: فقال

كريًما. ومات عظيًما، حاَول — الوليد94
ُخصصنا عنه: تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل قال قال، الحسن بن هللا عبد

النساء. عند يعني وحظوة. ونجدة، وسماحة، وصباحة، فصاحة، بخمس؛

األشعث. بن الرحمن عبد به يريد كندة: حائك 92

املهلَّب. بن يزيد به يريد املزوني: 93
وابن مسلمة يف ممثَّلني قريش فريَقي ذكر أن بعد ذكره مكان هنا وليس املهلب. بن ويزيد نسخة: يف 94

الوليد. بن العباس أخيه
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عنها، تعاىل هللا ريض عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام بن مجاهد بن عيل
إليها. أساء من وبُغض إليها، أحسن من حب عىل القلوب ُجبلت قالت:

فقال: فيه؟ نكتب ما فقالوا: بقية، منه فبقيت حكمة كتاب ُكِتب األصمعي: وقال
أهلها. صناعٍة كلِّ عن يُسأل اكتبوا:

فال خلقه، من أحد دون يجعلك أن يَرَض لم هللا إن للمهدي: شيبة بن شبيب وقال
منك. هلل أخَوَف أحٌد يكون أن لنفسك تَرَض

العلم إهانة من إن وقال: القضاء. من أشد القضاء سياسة أكثم:95 بن يحيى قال
جاراك. من كل فيه تُجارَي أن

الرجل فأبى درهم، خمسمائة أمه إىل رجًال خراسان من َمصقلة بن رقبة ل وحمَّ
حتى اذهبي لها: لخادم فقالت أمه، أنها عىل البيِّنة معها تكون حتى إليها يدفعها أن
الذي هللا إىل أشكو هلل، الحمد وقالت: برزت الرجل أتاها فلما يعرفنا. من ببعض تأتيَنا
الخادم فُردِّي ه، أمُّ أنك أشهد قال: كالمها الرجل سمع فلما أهيل. بالفاقة ر وشهَّ أبرزني،

البيِّنة. تجيء أن إىل بنا حاجة وال
هللا فإن بعد، أما عليه: والثناء هللا حمد بعد النكاح، خطبة يف يقول الحسن وكان
دينه، من ُسنة يف ذلك وجعل امُلتفرقة، واألنساب امُلنقطعة، األرحام النكاح بهذا جمع

نعمة. هللا من وعليه فالن إليكم خطب وقد أمره. من واضح ومنهاٍج
وهو فقال نسائه، بعض عىل الرحمن عبد يعزِّي الزبري سمعت قال: سعيد بن عامر
اك، متوفَّ هللا رحَم أجرك. يَِضع وال بيتك، يوَحش وال َربُعك، يَصَفر ال قربها: عىل قائم

عليك. الخالفة وأحسن
يُقدمها أبياٌت العرب صناعات خري عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر قال

اللئيم. بها ويستعطف الكريم، بها يستميل حاجته، يَدي بني الرجل

وكان العرب. حكيم صيفي بن أكثم ولد من وهو املأمون، عهد يف القضاة قايض أكثم: بن يحيى 95

شيئًا امللك تدبري يف يعملون ال املأمون وزراء وكان وسياسة، ورياسة وفضًال علًما الدنيا أعالم أحد يحيى
مع حرض وقد ا. جدٍّ حسن ِشعٌر وله فصيًحا، وخطيبًا بليًغا أديبًا وكان أكثم. بن يحيى مطالعة بعد إال
املأمون. مع خرج ثم أيام ثالثة بها وحكم مرص، قضاء املأمون ه ووالَّ ٢١٥ه، سنة مرص إىل املأمون
وتُويف ١٥٩ه/٧٧٥م، سنة مولده كان الصحة. من َمبلغها ندري ال األحداث مع أحداث عنه وتُروى

٢٤٢ه/٨٥٦م. سنة بالربذة
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وأتكلَّم جلوس، وهم قائم أنا فقال: عرفة عشيَة خطبته طول عىل الزبري ابُن ولِيَم
ويضجرون؟ سكوت، وهم

عقول عىل تدل أشياء ثالثة يقول: خالد بن يحيى كان يحيى، بن موىس وقال
عىل والهدية ُمرِسله، عقل مقدار عىل والرسول كاتبه، عقل مقدار عىل يدل الكتاب أربابها؛
الرِّشوة. ويقبل النشوة، ويُطيل بالَعشوة، يقيض فقال: أمريًا أعرابي وذكر ُمهديها. مقدار
والغناء، إياكم وقال: الُحبوة. وتُطِلق الُعقدة، تُحلُّ النشوة إن الوليد: بن يزيد وقال

الزنا. ِمفتاح فإنه
مرَّات ثالث وجٍه يف أحدكم ه توجَّ إذا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال

فليدعه. خريًا يُِصب فلم
ما شكر عن يعجز كمن تكوننَّ ال وجهه: تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل قال
يُحب يأتي؛ ال بما الناس ويأمر ينتهي، وال وينهى بقي؛ فيما الزيادة ويبتغي أُوتي،
ذنوبه، لكثرة املوت ويكره منهم؛ وهو امُلسيئني ويُبغض بأعمالهم، يعمل وال الصالحني

حياته. طول يف يدعها وال
أصدع أَزل فلم أرجلها، وشالت النجوم، أيدي انحدرت حني خرجت أعرابي: قال
ليلة ُعمُر فقال: بلَدين بني ما مسافة عن أعرابيٍّا وسألت الفجر. يل انصدع حتى الليل
حبُّ ك يرضُّ ال الحكماء: بعض وقال يوم. بياض أو ليلة سواد آخر: وقال يوم. وأديُم

تعرفها. ال امرأة
خفيف. وَمحمٌل حسنة، هديٌة فقال: السالم. يُقرئك فالن الدرداء: ألبي رجل وقال
عىل بحمله القيامة يوم يأتي غلَّ من كل إن له: فقيل ِمسك، نافجَة مزيد ورسق

امَلحمل. خفيفة الريح، طيِّبة أحملها وهللا إذًا قال: عنقه.
رجع حق ألرى إني لَعْمري عمر: ابن قال السالم. رد ترُك البخل أبخِل ومن قال:

السالم. كردِّ الكتاب جواب
إنك أَما فقال: السالم. عليك يقرأ فالٌن هللا، عبد أبا يا فقال: سليمان إىل رجل وجاء

عنقك. يف أمانًة لكانت تفعل لم لو
أن الَعجب فمن أهيل. إىل تُوصله حتى بكتابي احتِفظ لرجل: ُزهري بن ُمثنَّى قال
أرجى امُلدِبر للعاقل ألنا يقول: حجاج بن امللك عبد وكان مؤتٍّى. كران والسَّ ى، ُملقٍّ الكتاب

ك. فرضَّ ينفعك أن أراد ربما فإنه األحمق؛ ومصاحبَة إيَّاك قال: امُلقِبل. األحمق من
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النحل من ر، ُخالَّ عسل من بعسل إيلَّ ابعث بفارس: له عامل إىل اج الحجَّ وكتب
الشاعر: وقال النار. ه تمسَّ لم الذي الدَّسِتفشار، من األبكار،

ف��اْج��َع��ِل نَ��ْف��َس��ك األخ��الِق ص��ال��ِح ف��ف��ي نَ��ْف��َس��ه يَ��ج��ع��ُل ح��ي��ث إال ال��م��رءُ وم��ا

حيث إال املرء وما فقال: املاء، عليه يُستقى ِبرذَون إىل ني ُجمَّ الحارث أبو ونظر
هذا. به ُفِعل ما َهْملج الِربذَون هذا أن لو نفسه. يجعل

ابتدائه. من أشد املعروف 96 َربُّ ُقتيبة: بن مسلم قال قال، ُهدَّاب بن عمران
العمل. من أشد العمل عىل االتقاء واسع: بن محمد وقال
القضاء. من أشد القضاء سياسة أكثم: بن يحيى وقال

ي. التوقِّ يف اإلفراط ترُك ي التوقِّ من الُحمراني: محمد بن محمد وقال
الِعلة. من أشد للِحمية الجوع ُقرَّة: أبو وقال

الِعلَّتنَي. إحدى الِحمية از: الجمَّ وقال
من يأمل مما شكٍّ ويف املكروه، تعجيل من يقني عىل فهو احتمى من القمي: وقال
رجًال أعرابي وذكر قال: بيته. بمتاع وَحْزمه بِحميته، عزمه اعترب وقال: الصحة. دوام

امُلعاىف. حنوط امُلبتىل، حناء فقال:
االعتذار. وشدة املواعيد، كثرة الكذب؛ من ينفكَّان ال أمران وقالوا:

وفصل امُلعتل، من السليم معرفة قال: البالغة؟ ِجماع ما الحكماء: من لرجل وقيل
املنصوص من التأويل يحتمل وما واملفرد، املشرتك بني ما وفرق وامُلطلق، ن املضمَّ بني ما

املقيَّد.
قبل بالحمد يبتدئ أن مقالة ذي كل عىل وجب له: كتاب يف هارون بن سهل وقال

استحقاقها. قبل بالنعمة بُدئ كما استفتاحها،
البالد:97 أبو وقال

ال��َع��ص��ِر ع��ل��ى يَ��ِب��ضُّ ال خ��ب��ي��ثً��ا وُع��وًدا ط��يِّ��بً��ا ُع��وَدي��ن ال��ن��اَس وَج��ْدن��ا إنَّ��ا
يَ��دري ال وْه��و ال��ف��ت��ى أخ��الُق وتُ��ذَك��ُر وتَ��ِش��ي��نُ��ه أخ��الُق��ه ال��ف��ت��ى تَ��ِزي��ُن

عليه. والقيام املعروف مواالة يعني املعروف: رب 96

املشهور. الشاعر الطهوي البالد أبو هو البالد: أبو 97
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املعنى: هذا يف آخر وقال

أح��ادي��ُث ال��ن��اُس ف��إنَّ��م��ا ال��ُع��ال أْه��َل ال��َخ��ي��راِت إل��ى س��اِب��ْق
وم��وروُث م��ن��ه��م ف��واِرٌث ك��ادٌح ش��أِن��ه ف��ي ام��رٍئ ك��لُّ

رءوسهم فوق والبوارق ظهورهم، يف واألسنَّة — عبس لبني بدر بن َحَمل قال وملا
ُحذيفة انتهره العرب»، وتسودون ِرسبنا، وتُخلون بيان، الصِّ ونَدي السبق، «نؤدي —

املأثور. والكالم إياك وقال:
الشاعر: وقال

وإي��آِس إن��ع��اٍم ب��ي��ِن م��ن وال��دَّه��ُر خ��ب��ٌر غ��ٍد ف��ي ويَ��ب��دو َخ��م��ٌر ال��ي��وَم

هللا. وقى ما إال َقَلٍت لعىل ومتاعه املسافر إن أعرابي: وقال
النار. من قطعة السوء وصاحب العذاب، من قطعة السفر وقالوا:

بن عيل من الرباءة عىل الناس يُبايع بالكوفة عنه تعاىل هللا ريض معاوية وجلس
يا فقال: ذلك، عىل فأراده تميم، بني من رجل فجاءه وجهه، تعاىل هللا كرَّم طالب، أبي
رجل هذا إن فقال: امُلغرية إىل فالتَفت موتاكم. من نربأ وال أحياءكم نُطيع املؤمنني، أمري

الشاعر: وقال خريًا. به فاستوِص

تَ��غ��يَّ��ُر ج��ع��ل��َت ل��ق��د ال��َع��ِذي��ِر اب��َن ي��ا واص��ٍل بُ��ْرق��ِة ي��وَم أُم��ام��ُة ق��ال��ت
أخ��َض��ُر وُغ��ص��نُ��ك َش��ب��ي��ب��تُ��ه ذه��ب��ْت ال��ذي ال��م��اض��ي زم��اِن��َك ب��ع��َد أص��ب��ح��َت
تُ��س��ت��خ��بَ��ُر وال َخ��ب��ًرا ت��ب��ت��غ��ي ال وم��ش��يَّ��ًع��ا ال��ع��ص��ا ِدع��ام��تُ��ك ش��ي��ًخ��ا

يَستخرب هللا عبد بن مطرِّف وكان يَستخرب. وال يُخِرب ال خيثم بن الربيع وكان
وال يستخرب ال ِسريين ابن كان ُعبيدة: أبو وقال أعقلهم. يكون أن فينبغي قالوا: ويُخرب.

وأستخرب. أُخرب وأنا يُخرب،
دهاء ولنا وصَلفهم، النَّبَط َحذلقة لكم الكوفة: ألهل العالء بن عمرو أبو وقال

اليشكري: ِحلِّزة بن للحارث وأنشدوا وأحالمهم. فارس

ال��ِع��ذَُر تَ��ن��ف��ِع ل��م إْن ال��َم��ع��اذي��َر تُ��ل��ِق��ي ق��اف��ي��ًة أرس��ل��ُت إْن أع��ِرف��نَّ��َك ال
وُم��ع��ت��بَ��ُر ت��ح��ك��ي��ٌم ال��تَّ��ج��اِرِب وف��ي ِع��ظ��ٌة غ��ي��ِره ف��ي ل��ه ال��س��ع��ي��َد إنَّ
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﴿بَِل القرآن: يف وتعاىل تبارك هللا قول معنى غري عىل هنا ها املعاذير ومعنى
الستور. هنا: ها [املعاذير] َمَعاِذيَرُه﴾. أَْلَقى َوَلْو * بَِصريٌَة نَْفِسِه َعَىل اْإلِنَْساُن

الِحلم تُعدَّ لم إن إنك أَما له: فقال اج98 الحجَّ بن ُشعبة عىل فسلَّم الحج رجٌل أراد
ك. حجُّ لك َسِلم أنًفا، السفه وال ، ذالٍّ

الطريق، عىل القعود من الناس منع قد بالكوفة عنه تعاىل هللا ريض عيل وكان
غض قال: املؤمنني؟ أمري يا هي وما قالوا: رشيطة. عىل أدعكم فقال: ذلك يف فكلَّموه

فرتكهم. قِبلنا. قد قالوا: الضال. وإرشاد السالم، ورد األبصار،
باملارَّة، عامًرا وكان داره باب عىل إال يجلس ال عقرب أبي بن نوفل [أبو] وكان
وعظًة اعترب، ملن واعتباًرا األماني، عن النفوس ورصف نَرشة، ذلك يف إن له: فقيل
غض قال: هي؟ وما قالوا: خيثمة. ابن عنها يعجز حقوًقا ذلك يف إن فقال: فكَّر. ملن
والنهي الحوائج، لُطالب والتعرض اللقطة، وضم الضال، وإرشاد التحية، ورد الطرف،
قطعتها إن وعادة والعمل، القول فضول إىل الداعية النظر بفضول والشغل املنكر، عن

بك. أوىل هي أموٍر عن قطعتك وصلتها وإن وحشتك، اشتدَّت
قال: إليه. أطمنئُّ جليٍس عىل ُدلَّني الثوري:100 لُسفيان ِعياض99 بن ُفضيل قال

توجد. ال ضالَّة تلك هيهات،

لسنتني. ُولد أنه زعموا وقد بسطام. أبا يُكنى عتاقة، األشاقر موىل الورد بن الحجاج بن شعبة 98

ألثغ. ُمتكلًما شاعًرا وكان الحديث. أصحاب من شيعيٍّا وكان سنني. بعرش الثوري سفيان من أسنَّ وكان
ما هللا أردتم ولو إليكم، خرجت ما هللا أردت ولو الحديث، يف مني أسَلُم الشعر يف ألنا وهللا يقول: وكان

١٦٠ه/٧٧٦م. سنة بالرصة وتُويف ٨٥ه/٧٠٤م، سنة ُولد الذم. ونكره املدح نُحب ولكنَّا جئتموني،
من بأبيورد ُولد الفضالء. النُّساك الُعبَّاد من وهو عيل. أبا يُكنى تميميٍّا، كان عياض: بن فضيل 99

مكة إىل انتقل ثم شيوخها، من وغريه املعتمر بن منصور من فسمع كبري، وهو الكوفة وورد خراسان،
١٨٧ه/٨٠٢م. سنة مات أن إىل بها وأقام

مناة عبد بن ثور إىل ويُنسب هللا، عبد أبا يُكنى مرسوق، بن سعيد بن سفيان هو الثوري: سفيان 100

حتى السلطان من توارى هذا وألجل وتقوى؛ شديد ورٍع مع يتشيَّع وكان جبل. وهو أطحل، ثور أو
الشاعر: فيه فقال عشاءً، وُدفن بالبرصة، ُمتواريًا مات

ل��ل��دراه��ِم م��رص��ًدا ش��ري��ٌك وأم��س��ى ب��ِدي��ِن��ه وف��رَّ ُس��ف��ي��اٌن تَ��ح��رََّز

١٦١ه/٧٧٧م. سنة وفاته وكانت ٩٧ه/٧١٥م، سنة مولده كان
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بن الرحمن لعبد وقيل العلماء. مذاكرة قال: أمتع؟ األمور أي العلماء: لبعض وقيل
األماني. قال: أمتع؟ األمور أي بَكرة: أبي

قد هللا إن األشعث: ابن أسارى يف مروان بن امللك لعبد حيوة101 بن رجاء وقال
العفو. من يُحب ما هللا فأعِط الظَّفر، من تحب ما أعطاك

بن بيزيد ظَفره بعد امللك عبد بن ليزيد َطحمة102 أبي بن عدي بن ُهزيم وقال
رجًال رجل وذم قال: عفوك. عفا وال نرصك، نُِرص وال ظلمك، ُظِلم أحًدا رأينا ما املهلَّب:

النكاية. قليل السعاية، كثري التقيَّة، قليل الرويَّة، سيِّئ هو فقال:
ما قال: قريش؟ قتل عىل جرَّأك ما الكندي:103 ُحديج بن ملعاوية معاوية قال
بنت الحكم ألم قال الذي وهو سفهائكم. قتل عىل وتلوموننا حلماءنا تقتلون أنصفتمونا؛

أنجبِت. فما وولدِت استكرمِت، فما نكحِت لقد وهللا سفيان: أبي
ُخراسان ُمسلم بن ُقتيبة َقِدم ملا قال: القييس إسحاق أبي عن َمسلمة، بن بكر أبو
فيه يف كان وإن فلينبذه، خازم104 بن هللا عبد مال من يشء يَديه يف كان من قال:
ثم قال: م. وقسَّ ل فصَّ ما حسن من الناس فعِجب فلينفثه. صدره يف كان وإن فليلفظه،

منهم. ماًال أحسن بخراسان وما خازم بن هللا عبد عيال ذلك بعد غرب
عيلٌّ كان لو تقول: أنك بَلغنا رجل: له وقال الحسن شهدت قال: القطَّان َعنبسة
لقد وهللا أَما لَُكع، يا الحسن: فقال صنع. مما له خريًا لكان حَشفها من يأكل باملدينة

أحمر كان وفضالئهم. التابعني أعيان من كندي وهو نرص. وأبا املقدام أبا يُكنى حيوة: بن رجاء 101

١١٢ه/٧٣٠م. سنة مات املنطق. بليغ الكالم، حسن اللحية، أبيض الوجه،
التيمي، طحمة أبي بن هريم عنه: وقال املهملة، بالراء املعارف يف ُقتيبة ابن ضبطه عدي: بن هزيم 102

عدي ومع األزارقة، قتال يف املهلَّب مع وكان كيًِّسا، شجاًعا هريم وكان عدي. بن حارثة طحمة أبي واسم
ثم اللواء أخذ سورا يوم كان وملا امللك. عبد بن يزيد عىل خرج كما املهلب، بن يزيد قتال يف أرطاة بن
عنه لرُيفع الديوان أعوان يف اسمه ل فحوَّ هريم، فكربَّ املهلب، بن يزيد فانهزم فوارس، خمسة يف أقحم
الرتجمان ابنه وكان الصحف. أمحو فإني أكتب ال إن فقال: تكتب. أن تُحسن ال إنك له: فقيل الغزو،

الكتاب. هذا من األول الجزء يف ولده ذكر مر وقد سهيل. ابن فتنة يف حنظلة بني وعىل األهواز عىل
أثبتناه. ما والصواب شائع، خطأ وهو املعجمة، بالخاء خديج، نسخة: يف 103

هللا عبد وهو أثبتناه. كما املعجمة بالخاء والصواب خطأ، وهو املهملة، بالحاء حازم، نسخة: يف 104

خراسان توىلَّ بسالًة. وأعظمهم وأقواهم الناس أشجع من كان صالح. أبا يُكنى السلمي، خازم بن
سنة يف وذلك املعركة، يف رصيًعا فخرَّ وقاتلوه، خراسان أهل به ثار ثم الطبسني، وفتح سنني، عرش

٥٦ه/٦٧٥م.
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والتبيني البيان

للقرآن أعطى هللا، ملال َرسوقة وال هللا، ألمر سئوم غرْيَ هللا، مرامي من سهًما فقدتموه
ُمونِقة، رياًضا ذلك أورده حتى حرامه، وحرَّم حالله فأحلَّ وله، عليه فيما عزائمه

لكع. يا طالب أبي ابن ذاك ُمغِدقة، وحدائق
ببالد ونحن َرسية أمري وهو ابنه يويص صالح بن امللك عبد قال عقال، بن يزيد
تجر، ربًحا وجد إن الذي الكيِّس كامُلضارب فكن لعباده، هللا تاجر أنت له: فقال الروم،
عىل احتيالك من وكن السالمة، تحوز حتى الغنيمة تطلب وال املال، برأس احتفظ وإال

عليك. عدوك احتيال من خوًفا أشدَّ عدوك
األرض بمنزلة فإنه اللئيم معروًفا؛ ثالثة إىل تصطنعوا ال الحكماء: بعض وقال
فإنه واألحمق فحشه، ملخافة هو إنما إليه صنعت الذي أن يرى فإنه والفاحش ِبخة، السَّ
الشكر. واحصد املعروف فاْزدِرع الكرام إىل اصطنعت فإذا إليه؛ أسديت ما قدر يعرف ال
البيت ومثله بخ. السَّ يف والزارع الشمس، يف كامُلِرسج أهله غري يف املعروف وواضع قال:

الناس: يف السائر

ع��اِم��ِر امِّ ُم��ِج��ي��ُر الق��ى ال��ذي يُ��الق��ي أه��ِل��ه غ��ي��ِر ف��ي ال��م��ع��روَف يَ��ص��ن��ِع وم��ن

يوىل. ما حسن يعرف لم يوِيل ما سوء يعرف لم من وقالوا:
كان الذي وهو — الرب مُلناجاة ُسلًَّما اتخذ الذي الرصح صاحب اإليادي وقال
زعم قال: — الكلم وحسن الرحم وصلة والفجيعة، القطيعة وفاطمة، ُمرضعة يقول:
هلكت السماء، يف ملن عبيد األرض يف من إن عقابًا. وبالرش ثوابًا بالخري ليَجزيَنَّ ربُّكم
كل فارفضوه، غوى ومن فاتبعوه، رشد من والفساد. الصالح وكذلك إياد، وربَلت ُجرُهم

بقوله: الشاعر عنى وإياه معلَّقة. برجلها شاة

��لَّ��ِم ال��سُّ ف��ي ُم��ن��اج��ي��ه وَره��ُط اإلل��ِه َع��ب��ي��ُد إي��اٌد ون��ح��ن
ُج��رُه��ِم ع��ل��ى ال��رِّع��اِف زم��اَن ال��َع��ت��ي��ِق ِح��ج��اِب ُوالُة ون��ح��ن

فال أجرك، هللا أعظم قالت: مكة، من َمقدَمه العبَّاس أبي عىل للمنصور امرأة تعزية
خالفتك. من أعظم ِعوض وال مصيبتك، من أجلُّ مصيبة

بن هللا عبد مع إجالئهم يف الشام أهل عن عفا حني للمنصور حزيم بن عثمان وقال
وقال فعفوت. وقدرت فصربت، وابتُليت فشكرت، أُعطيت لقد املؤمنني، أمري يا عمه: عيل
امُلنصف؛ حد جاَوز قد وامُلتفضل فضل، والتجاوز عدل، االنتقام املؤمنني، أمري يا آخر:
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أرفع يبلغ أن دون النصيبنَي، بأوكس لنفسه يرىض أن باهلل املؤمنني أمري نُعيذ فنحن
انتقمت وإذا حقه. أقىص وأخذ نفسه، غيظ شفى فقد انتقم من آخر: وقال الدرجتنَي.
ولم شكره، يجب لم غيظه، وشفى حقه، أخذ ومن تطوَّلت. عفوت وإذا انتقصت، فقد
ومن العجز. من طرف ي والتشفِّ صرب، والِحلم ِحلم، الغيظ وَكظُم فضله. العاملني يف يُذَكر
يجزم فلم ضعيف، وحجاٌب رقيق، ِسرتٌ إال الظالم حال وبني حاله بني يكون أال ريض
واملنسوبني النُّهى أهل تَر ولم الظلم. دواعي ترك من االستيثاق ويف الِحلم، تفضيل يف
وبكثرة الصفح، بحسن ذكروهم وقد العقاب، بشدة الُحكام مدحوا والتُّقى الِحجا إىل
ُمستدٍع والعايف امُلذنب، أولياء لعداوة مستعدٌّ فامُلعاِقب وبعد، التغافل. وشدة االغتفار،
أن من خريٌ الصدر باتساع عليك يُثنى وألن قدرتهم. أيام مكافأتهم من آمٌن لشكرهم،
رب من عثرتك إلقالتك موجب هللا ِعباد عثرة إقالتك أن عىل الصدر. بضيق عليك يُثنى

لك. هللا بعقاب موصول لهم وعقابك عنك، هللا بعفو موصول عنهم وعفوك هللا، عباد
فقال الرجاء. من أقل ال آخر: وقال الفاضح. اليأس من خريٌ الفادح، املوت قال:
للصواب، مضلَّة الجواب ازدحام الراسبي: وهب بن هللا عبد وقال امُلريح. اليأس بل اآلخر:
أو ُموِبق، خطأٍ من السالمة تدعونَّك فال باالقتضاب؛ الحزم وال باالرتجال، الرأي وليس
بنُْهبى، ليس الرأي إن ِقبَله. من األرباح والتماس معاودته، إىل نادر صواٍب من ِنلتها غنيمٍة
تقديمه. من خري وتأخريه طريِّه، من خري غابُّه يشء وُربَّ فطريه، من خريٌ الرأي وخمريُ
ِقتلًة املؤمنني، أمري يا قال: املنصور، إىل الرحمن عبد بن الجبَّار بعبد ُقِدم وملا

اللَّْخناء. ابن يا وراءك تركتَها قال: كريمة.
بن خالد بن َربعي بن الحميد لعبد املهري ُعبيثر بن امُلهلب األزهر أبو احتال وملا
املنصور إىل صار وملا املنصور، إىل ُحميد وأسلمه قحطبة، بن ُحميد إىل وأسلمه ِمغداق،
من أحًدا أقتل لست قال: ترى. بما أوىل وأنت الذنب، بي أحاط وقد فأعتذر ُعذْر ال قال:
ُمصطنَع يفَّ يكن لم إن قال: لوفيِّهم. وغاِدَرهم مُلحِسنهم، ُمسيئهم أَهب بل َقحطبة، آل
اخرج، قال: عم. ابن وعتيق شفيع طليق أكون أن أرىض ولست الحياة، يف يل حاجة فال

حييت. ما عتيقهم وأنت جاهل، فإنك
وُعبيُد بنفسه يكيد يومئٍذ وزياد زياد، بن هللا ُعبيد البنه التيمي َظبيان بن زياد قال
وصية إال للحي تكن لم إذا قال: ولَِم؟ قال: ال. قال: زياًدا؟ األمري بك أويص أال غالم: هللا

امليت. هو فالحيُّ امليت
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والتبيني البيان

له فقال — غالم يومئٍذ وعمرو — أبيه موت بعد معاوية عىل سعيد بن عمرو ودخل
وبأي قال: بي. يُوِص ولم إيلَّ أوىص أبي إن قال: غالم؟ يا أبوك بك أوىص من إىل معاوية:
إن ألصحابه: معاوية قال وجهه. إال منه إخوانه يفقد ال أن أوصاني قال: أوصاك؟ يشء
إبراهيم شأن يف املهلب بن يزيد بن معاوية بن سفيان داَهن وملا ألشَدق. هذا سعيد ابن
رءوس عىل به ووقف سواده، فخلع الربيع أمر املنصور، إىل سفيان وصار هللا، عبد بن
كان ما عرفتم قد املؤمنني: أمري لكم يقول قال: ثم الجمعة، يوم يف املقصورة يف اليمانية
العصا وشق والبغي والغدر الفتنة من حاَول والذي عنده، بالئي وحسن إليه، إحساني من
لوفيِّكم. وغاِدَركم مُلحِسنكم، ُمسيئكم يهَب أن املؤمنني أمري رأى وقد األعداء، ومعاونة
يقوى. ما فوق ويطلب يرىض، ما دون يأتيه املفَحم حبيب:105 بن يونس قال

العجائب، كثري البحر فقال: البحريِّني وتزيُّد البحر أعاجيب الحكماء بعض وذكر
باٍب يف يكون ال ما وأدخلوا الصدق، كثري الكذب بقليل فأفسدوا الزوائد، أصحاب وأهله
ادِّعاء إىل ُسلًَّما األحاديث غرائب يف لهم الناس تصديق فجعلوا يكون، أن يكاد قد ما
حرج، وال إرسائيل بني عن وحدِّث حرج، وال البحر عن حدِّث العرب: بعض وقال امُلحال.

البحر.» ركوبُه حرًصا باملرء «كفى الحديث: يف وجاء حرج. وال َمعٍن عن وحدِّث
البحر، له يصف عنه تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر إىل العاص بن عمرو وكتب
وقال ُعود. عىل ُدود صغري، خلٌق يركبه عظيم، خلٌق البحر املؤمنني، أمري يا فقال:
ُمروا بعضهم: وقال الرش. إمالء من خري والصمت الصمت، من خريٌ الخري إمالء الحسن:

بالصمت. والشيوخ بالفكر، والكهول بامِلراء، األحداث
ال يرجع. ال مىض من وأرى يُقلع، ال املوت داعَي أرى قال: شداد،106 بن هللا عبد
وطالٍب إليه، مرغوبًا كان قد راغب من كم رصوف. ذو الدهر فإن معروف؛ يف تزهدنَّ

أقيسة فيه وله النحو، يف بارًعا كان الرحمن. عبد أبا يُكنى ضبَّة، لبني موًىل كان حبيب: بن يونس 105

منه وسمع فأكثر، سيبويه عن وروى األعراب، من وسمع العالء، بن عمرو أبا صحب بها. تفرَّد ومذاهب
األعراب فصحاء ويغشاها األدب، وطالب العلم أهل ينتابها بالبرصة حلقة له وكانت والفراء، الكسائي
وأزخرفها الرباطيل هذه عن تسألني متى حتى اج: العجَّ بن رؤبة يل قال فقال: نفسه عن حدَّث والبادية.
٩٠ه/٧٠٨م، سنة ُولد . يترسَّ ولم يتزوج ولم التسعني قاَرب لحيتك؟ يف تلع قد الشيب ترى أَما لك؟

١٨٢ه/٧٩٨م. سنة ومات
كان ألنه بالهادي؛ ب ويُلقَّ أسامة ى يُسمَّ أبيه أبو جده وكان — فقيًها ثًا محدِّ كان شداد: بن هللا عبد 106

عبَّاس. بن هللا وعبد الوليد بن خالد خالة ابن هللا عبد وكان — الطريق يسلك ملن ليًال النار يوقد
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يوًما غلبت وإن الهوان. يَر الزمان يصحب من ألوان، ذو والزمان إليه. مطلوبًا أصبح
ما أقل حاًال، الظاهر يف تكون ما أحسن وكن حال. عىل الحيلة عىل تغلبنَّ فال املال عىل

ماًال. الباطن يف تكون
ونرص األذى، وكفِّ الندى، ببذل قال: قومك؟ ُسدَت ِبَم عاصم: بن لقيس وقيل
وذهب عدده، ودف ولده، وكثُر أمده، طال من قال: شبابك؟ أين لشيخ: وقيل املوىل.
الجواب. ورسعة االلتفات، كثرة الجاهل من يُعدمنَّك ال زياد: وقال شبابه. ذهب َجلده،
إىل األحرار تزاحف مت؛ متى باليت ما ثالث لوال الحكم: أم بن الرحمن عبد وقال
أيها الصالة امُلنادي: وقول السبيل، إليه أجد أمٍر يف إيلَّ وجوههم األرشاف وبذل طعامي،

األمري.
عمران أم ماتت لو طاعة؛ برشيٍّا أعطيت ما خصال أربع لوال األشعث: ابن وقال

صغريًا. رأيس يكن لم ولو القرآن، قرأت ولو رأيس، شاب ولو — أمه يعني —
كتوًما وكنت ه، رسَّ يُظهر رجًال كان خصال؛ بثالث عيل عىل أُِعنُت معاوية: وقال
وخال خالًفا؛ وأقله جند أطوع يف وكنت خالًفا، وأشده جند أخبث يف وكان ي؛ لرسِّ
به ظفروا وإن دينه، يف وهنًا عليه بهم اعتددت بهم ظفر إن فقلت: الجمل بأصحاب
عنه! ومفرِّق إيلَّ جامع شتيٍت فكم منه. قريش إىل أحبَّ وكنت منه. شوكًة عيلَّ أهَون كانوا
الُخلق قال: مرزئة. بال حمٍد عىل ُدلَّني لألحنف: رجل قال السليطي، ان حسَّ بن َجْهم
الرديء. والُخلق البذيء، اللسان الداء أدوى أن اعلموا ثم القبيح، عن والكف السجيح،

وال املحدِّث منكم يكوننَّ ال الحكماء: بعض قال الهاليل، حرب بن محمد وقال
الجالس وال إليها، يُدَع لم الدعوة آتي وال يُدِخاله، لم اثنني رسِّ يف والداخل له، يُنَصت
عند من للخري املتعرِّض وال اللئام، أيدي من الفضل الطالب وال ه، يستحقُّ ال املجلس

الدالَّة. يف ق املتحمِّ وال عدوه،

الكالم مزدوج باب (15)

والحساب، الكتاب علِّمه «اللهم عنه: تعاىل هللا ريض معاوية يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قالوا:
العذاب.» وِقِه

منَّا شيٌخ إليه فقام عليه، جزعه فاشتدَّ ابن، منَّا لشيٍخ مات أسد: بني من رجل وقال
له: ُمجيبًا فقال ادَّخرتَه. وذُخٌر قدَّمتَه، وخريٌ أفرطتَه، فَرٌط فإنه أمامة؛ أبا اصرب فقال:
باملزيد. أفرح ال النقص من أجزع لم لنئ وهللا وُِعدتُه. وغيٌب لتُه، تعجَّ وثُكٌل دفنتُه، ولٌد
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والتبيني البيان

استقبلته وإذا حبا، استدبرته إذا الذي الخيل خري قصري: ابن قال األصمعي، قال
دحا. ردى وإذا ردى، مىش وإذا استوى، استعرضته وإذا أقعى،

فقال: منها فرس إىل فأشار الحكم، أم بن الرحمن عبد خيل إىل قصري ابن ونظر
وعَدت فوَجفت، وخبَّت فكتَفت، مشت رأيتها قال: وكيف؟ قالوا: سابقة. هذه تجيء
مالك وكان ذَكُره. وفَرت بَخُره، وأقبل َزفُره، ذهَب فقالت: زوجها امرأة وذكرت فنَسفت.
جريٌر فقال: عنهما أبوه فسأله والفرزدق، جرير شعر يسمع أبوه بعثه قد األخطل بن

أشَعُرهما. بحٍر من يغرف الذي فقال: صخر. من ينحت والفرزدق بحر، من يغرف

الطوال، الُخطب مؤنة به أسقطنا ما بعد األحاديث وِقصار الكالم مقطَّعات من ذكرنا قد
نعود ثم قرأها، من مجهود يستفرغ ال ِمقداًرا أربابها إىل املسنَدة الُخطب من وسنذكر
ِمثل تكن لم وإن الجملة هذه يف تدخل قد أبواب وإىل وخف، منها قرص ما إىل ذلك بعد

ق. املوفِّ وهللا بأعيانها، هذه

األهتم بن هللا عبد خطبة (16)

قال: صفوان، بن خالد عن البكري، خرَّبوز ابن عن سعيد، بن يحيى عن الحسن، أبو
يُفجأ فلم العامة، مع تعاىل هللا رحمه العزيز عبد بن عمر عىل األهتم بن هللا عبد دخل

قال: ثم عليه وأثنى هللا فَحِمد يتكلم، يَديه بني ماثل وهو إال عمر

يومئٍذ والناس ملعصيتهم، آِمنًا طاعتهم، عن غنيٍّا الخلق خلق هللا فإن بعد، أما
املدر، وأهل الوبر أهل املنازل، تلك برشِّ والعرب مختلفون، والرأي املنازل يف
أعمى، وحيُّهم النار، يف ميتهم عيشتها؛107 ورفاغة الدنيا طيبات دونهم تُحتاز
فيهم ينرش أن هللا أراد فلما فيه. واملزهود عنه، املرغوب من يُحىص ال ما مع
ِباْلُمْؤِمِننَي َعَليُْكْم َحِريٌص َعِنتُّْم َما َعَليِْه ﴿َعِزيٌز منهم رسوًال إليهم بعث رحمته
ومعه اسمه، يف بوه ولقَّ جسمه، يف جرحوه أن ذلك يمنعهم فلم َرِحيٌم﴾، َرءُوٌف
غاٍر، بطِن إىل واضطرُّوه بإذنه، إال ينزل وال بأمره، إال يرحل ال هللا من كتاب

عيشتها برفاغة واملراد أثبتناه، كما بالغني الصواب إنما كذلك، وليست عيشتها، ورفاعة نسخة: يف 107

ورفاهته. العيش سعة
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وأظهر كلمته، وأعىل ُحجته، هللا فأفلج لونُه، هللا ألمر اصفرَّ بالغرامة أُمر فلما
ملسو هيلع هللا ىلص. نقيٍّا تقيٍّا الدنيا ففارق دعوته،

بسبيله، وأخذ ُسنته، فسلك عنه، تعاىل هللا ريض بكر أبو بعده قام ثم
منهم، قابًال كان الذي إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعد منهم يقبل فلم العرب، وارتدَّت
الحق بأهل َركب ثم ُشَعلها، من النريان وأوقد أغمادها، من السيوف فانتىض
أدخلهم حتى دماءهم، األرض ويسقي أوصالهم، ل يفصِّ يَربَح فلم الباطل، أهَل
هللا مال من أصاب كان وقد منه. نَفروا بالذي وقرَّرهم عنه، خرجوا الذي يف
يف موته عند ُغصًة ذلك فرأى له، ولًدا تُرضع وحبشيًة عليه، يرتوي بكًرا
تقيٍّا الدنيا وفاَرق منه، إليهم وبرئ بعده، من الخليفة إىل ذلك فأدَّى حلقه،

عنه. تعاىل هللا ريض صاحبه، منهاج عىل نقيٍّا
األمصار، فمرصَّ عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر بعده من قام ثم
أقرانها، لألمور وأعدَّ ساَقيه، عن ر وشمَّ ذراَعيه، عن فحرس باللِّني، دة الشِّ خلط
يسأل أن عبَّاس ابن أمر ُشعبة، بن امُلغرية 108 ِقنُّ أصابه فلما آلتها. وللحرب
ال أن هللا بحمد استهلَّ املغرية» «ِقن له قيل فلما قاتله؟ يُثبتون هل الناس:
كان وقد حقه. من استحل بما دمه فيستحل الفيء يف حق ذو أصابه يكون
أهله كفالة بها وكِره رباعه، بها فكَرس ألًفا، وثمانني بضًعا هللا مال من أصاب
منهاج عىل نقيٍّا تقيٍّا الدنيا وفاَرق بعده، من الخليفة إىل ذلك فأدَّى وولده،

عنهما. تعاىل هللا ريض صاحبه،
ُظلَّع.109 عىل إال بعدهما اجتمعنا ما وهللا إنا ثم

ولِيتَها فلما ثديَها، وألقمتْك ملوكها، وَلدتْك الدنيا، ابُن عمر يا إنك ثم
كربتها. بك وكشف حوبتها، بك جال الذي هلل فالحمد هللا، ألقاها حيث ألقيتها
يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول شيئًا. الحق من يُْغني ال فإنه تلتفت؛ وال امِض

واملؤمنات. وللمؤمنني ولكم

وجأ الذي وهو فريوز، واسمه شعبة، بن املغرية غالم لؤلؤة أبو املغرية بقن واملراد العبد. هو القن: 108
فقتله. عمر

ُعْرج. ظلع: 109
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والتبيني البيان

كلهم الناس سكت ُظلَّع»، عىل إال بعدهما اجتمعنا ما وهللا إنا «ثم قال أن وملا قال:
كذبت. قال: فإنه هشاًما، إال

العزيز عبد بن عمر خطبة (17)

خطب قال: أبيه، عن صفوان، بن شعيب عن مطرف، بن امُلغرية ثنا حدَّ قال: الحسن أبو
هللا رحمه مات حتى غريها بعدها يخطب لم خطبًة بُخنارصة110 العزيز عبد بن عمر

قال: ثم عليه وأثنى هللا فَحِمد تعاىل،

هللا يحكم معاًدا لكم وإن ُسًدى، تُرتَكوا ولم عبثًا تُخَلقوا لم إنكم الناس، أيها
وُحِرم يشء، كل وسعت التي هللا رحمة من خرج من وخرس فخاب بينكم، فيه
ربه، خاف ملن غًدا األمان أن واعلموا واألرض. السموات عرُضها التي الجنة
وسيخلفها الهالكني، أسالب يف أنكم تَرون أال بباٍق. وفانيًا بكثري، قليًال وباع
يوم كل يف أنتم ثم الوارثني، خري إىل تَُردوا حتى كذلك الباقون، بعِدكم من
َصدْع يف تُغيبونه ثم أجله، وبَلغ نَْحبه، قىض قد هللا إىل ورائًحا غاديًا تشيِّعون
األحباب، وفاَرق األسباب، خلع قد د، ُممهَّ وال د ُموسَّ غري تَدعونه ثم األرض، من
هذه لكم ألقول إني هللا وايم قدَّم. ما إىل فقريًا ترك، عما غنيٍّا الحساب، وواَجه
يل هللا فأستغفر عندي، مما أكثر الذنوب من منكم أحد عند أعلم وما املقالة
إال منكم أحد وال سددناها، إال عندنا ما لها يتَّسع حاجٌة تبلُغنا وما ولكم.
وعيشكم. عيشنا يستوَي حتى يلونني، الذين ويحمي يدي، مع يده أن وددت
ناطًقا مني اللسان لكان َغضارة، أو عيش من هذا غري أردت لو أن هللا وايم
فيها دلَّ عادلة، وُسنٌة ناطق، كتاٌب هللا من مىض لكنه بأسبابه، عامًلا ذلوًال،

معصيته. عن فيها ونهى طاعته، عىل

حتى األعواد تلك عىل يَُر فلم نزل ثم ردائه، بطرف عينَيه دموع ى فتلقَّ بكى ثم
هللا. قبضه

الحارث. بن عروة بن خنارصة باسم يت ُسمِّ قيل بالشام. بلد خنارصة: 110
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إسنادها عني ذهب [له] أخرى خطبة

وتلوَّنت غمومها، واشتدَّت ُجثومها، طال قد ضاللة، وقائد فتنة، ناشئ فإنك بعد، أما
يهدَّ فلن عواقبها، يف عما الغفلة ألهل ك َ الرشَّ من نصب وما فيها، هللا عدو مصائد
وإن أال الرحيم. الرحمن هللا وهو األشياء، تلك بيده الذي إال أوتاَدها، ينزع ولن عموَدها،
النور مصابيح ُشبهتها، عىل أهلها يُشايعوا ولم ُظلمتها، يف وا يتحريَّ لم عباده من بقايا هلل
العَلم عىل وقاموا السبيل، نهج رِكبوا تنطق، الكتاب بُحجج وألسنتهم تزهو، أفواههم يف
فُطوبى العباد؛ عن ويدفع البالد، هللا يُصِلح وبهم الرجيم، الشيطان ُخصماء هم األعظم،

منهم. يجعلنا أن هللا أسأل بنورهم، وللُمستصِبحني لهم

الخارجي حمزة أبي خطبة (18)

يحيى واسمه وخطبائهم، اإلباضية نُساك أحد وهو — مكة الخارجي111 حمزة أبو دخل
قال: ثم عليه وأثنى هللا فَحِمد عربية، له قوس عىل ُمتوكئًا ِمنربها فَصِعد — املختار بن

وأمره هللا بإذن إال يتقدم وال يتأخر ال كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن الناس، أيها
من شك يف يكن فلم يتَّقي، وما يأتي ما فيه له بنيَّ كتابًا له هللا أنزل ووحيه،
دينهم. َمعالم املسلمني علَّم وقد إليه هللا قبضه ثم أمره، من شبهة يف وال دينه،

الناس يدعو سنة كل املوسم يَِرد كان األزدي. عوف بن املختار بن يحيى هو الخارجي: حمزة أبو 111
له: فقال ١٢٨ه سنة أواخر يف يحيى بن هللا عبد ورد حتى هكذا وظل محمد، بن مروان خالف إىل
حتى فخرج قومي. يف ُمطاع رجٌل فإني معي فانطلق حق، إىل تدعو أراك حسنًا، كالًما أسمع رجل، يا
الناس وبينما مروان. وآل مروان عىل الثورة إىل ودعا الخالفة، عىل حمزة أبو فبايَعه حرضموت، ورد
ُسود، وعمائم أعالم عليها رماًحا يحملون أتباعه من سبعمائة يف حمزة أبو عليهم طلع ١٢٩ سنة بعرفة
لهم خىلَّ ثم واملدينة، مكة عىل يومئٍذ وكان امللك، عبد بن سليمان بن الواحد عبد وراَسلهم الناس، ففِزع
وَقع شديد قتال بعد املدينة حمزة أبو دخل ١٣٠ سنة ويف قتال. بغري وأصحابه حمزة أبو فدخلها مكة
هللا رسول ِمنرب عىل خطب وقد وعساكره. عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن العزيز عبد مع بقديد له
قد مروان وكان الشام، نحو بجموعه وسار املدينة ترك حمزة أبا إن ثم واملوعظة. البالغة يف آية خطبًا
حتى طلبه يف امللك عبد فجدَّ السعدي، عطية بن محمد بن امللك عبد بقيادة فارس آالف أربعة لقتاله أعدَّ
أصحابه، وانهزم رصيًعا حمزة أبو خرَّ حتى به زال وما قتال، أشد وقاتَله له فصمد القرى، بوادي لقيَه

١٣٠ه/٧٤٧م. سنة أواخر يف وذلك
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هللا رسول ه والَّ حني دنياهم أمر املسلمون ه فوالَّ صالتهم، بكر أبا ووىلَّ
ريض لسبيله فمىض نة، والسُّ بالكتاب وعمل الرِّدَّة، أهل فقاتَل دينهم، أمر ملسو هيلع هللا ىلص

عنه. تعاىل هللا
صاحبه، بسرية فسار عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وِيلَ ثم
شهر يف الناس وجمع األعطية، وفرض الفيء، وجبى نة، والسُّ بالكتاب وعمل
ريض لسبيله ومىض بالدهم، يف العدو وغزا ثمانني، الخمر يف وجلد رمضان،

عنه. تعاىل هللا
دونهما، وكان صاحبَيه، بسرية سنني ست فسار ان عفَّ بن عثمان ويلَ ثم
تعاىل هللا ريض لسبيله مىض ثم األوائل، به أحبط بما األواخر الست يف سار ثم

عنه.
َمناًرا، له يرفع ولم قصًدا، الحق من يبلغ فلم طالب، أبي بن عيل ويلَ ثم

عنه. تعاىل هللا ريض لسبيله مىض ثم
هللا عباد اتخذ َلعينه، وابن هللا رسول َلعني سفيان أبي بن ُمعاوية ويلَ ثم

هللا. لَعنه فاْلَعنوه، لسبيله، مىض ثم دَغًال، ودينه ُدَوًال، هللا ومال خَوًال،
الفهود، ويزيد القرود، يزيد الخمور، يزيد معاوية؛ بن يزيد ويلَ ثم

َفْرجه. يف املأبون بطنه، يف الفاسق

ولم عنه أعرض العزيز عبد بن عمر إىل انتهى فلما خليفة، خليفًة هم اقتصَّ ثم
قال: ثم يذكره،

يؤنَس لم الذي َفْرجه، يف املأبون بطنه، يف الفاسق امللك، عبد بن يزيد ويلَ ثم
ُرْشًدا ِمنُْهْم آنَْستُْم ﴿َفِإْن اليتامى: أموال يف تعاىل هللا قال وقد رشد، منه
الخمر، ويرشب الحرام، يأكل أعظم. محمد ة أمَّ فأمُر أَْمَواَلُهْم﴾. إَِليِْهْم َفاْدَفُعوا
األستار، فيها وُهتكت األبشار، فيها ُرضبت قد دينار، بألف ُقوِّمت الُحلَّة ويلبس
حتى تغنِّيانه، يساره عن مُة112 وسالَّ يمينه عن َحبابُة ِحلها، غري من وأُخذت

نهاية من الخامس فر السِّ ويف األغاني يف منثورة وأخبارهما مغنِّيتنَي، جاريتنَي كانتا وسالمة: حبابة 112

شئت. إذا إليهما فارجع األرب،
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أطري؟ أال فقال: إحداهما إىل التفت ثم ثوبه، قدَّ مأخذ كل منه الرشاب أخذ إذا
عذابه. وأليم ناره، وحريق هللا، لعنة إىل فِطْر نعم،

بالظِّنَّة، يأخذون َجربية، بطش وبطشهم ضاللة، فِفرقُة أمية بنو وأما
ويأخذون بالشفاعة، ويحكمون الغضب، عىل ويقتلون بالهوى، ويقضون
فجعلهم أهلها هللا بنيَّ وقد أهلها، غري يف ويضعونها موضعها، غري من الفريضة
َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما فقال: أصناف، ثمانية
فأقبل ِبيِل﴾. السَّ َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة
هللا. أنزل ما بغري الحاكمة الِفرقة ِتلكم كلها. فأخذها منها ليس تاسع صنٌف
لم هللا. عىل الِفرية وأعلنت هللا، بكتاب ظاَهرت فشيٌع يَع الشِّ هذه وأما
املعصية ينقمون القرآن. يف نافذ بعلٍم وال الدين، يف نافذ ببٍرص الناس يُفارقوا
املخرج يعرفون وال الفتنة عىل ون يُرصُّ بها. ُولُّوا إذا ويعملون أهلها، عىل
ويعتقدون املوتى، بعث يف الدول لون يؤمِّ ُكهان، أتباع القرآن، عن ُجفاة منها.
يؤَفكون. أنَّى هللا قاتَلهم لهم. ينظر ال رجًال دينهم قلَّدوا الدنيا. إىل الرَّجعة

فقال: الحجاز أهل عىل أقبل ثم

كان وهل شباب؟! أنهم وتزعمون بأصحابي ونني أتعريِّ الحجاز، أهل يا
فيما بتتايُعكم113 لعالم إني وهللا أَما شبابًا؟ إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب
أيديكم. فوق األخذ تركت ما عنكم بغريكم اشتغايل ولوال معادكم. يف يرضكم
الباطل عن ثقيلة أعيُنهم، الرش عن غضيضة شبابهم، يف ُمكتهلون وهللا شباٌب
الليل جوف يف إليهم هللا فنظر سهر، وأطالح114 ِعبادة، أنضاء أرُجلهم،
بكى الجنة ِذكر من بآية أحدهم مر كلما القرآن، أجزاء عىل أصالبهم ُمنحِنيًة
بني جهنم زفري كأن شهقًة شهق النار ِذكر من بآية مر وإذا إليها، شوًقا

الرش عىل الرتامي والتتايع: بتتايعكم، الصواب: وإنما كذلك، وليس يرضكم، فيما بتتابعكم نسخة: يف 113

فيه. والسقوط
وال شحًما يحملون ال األجسام ِضئال جعلتهم حتى منهم أخذت قد العبادة إن أي عبادة: أنضاء 114
وأخواهم. أهزلهم حتى منهم أخذ قد الليل وقيام العبادة يف السهر طول إن أي سهر: وأطالح لحًما.
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والتبيني البيان

األرض أكلت قد النهار. بكالل الليل َكالل بكاللهم، َكاللهم موصول أذنَيه.
رأوا إذا حتى هللا، َجنْب يف ذلك واستقلُّوا وِجباههم، وأنوفهم وأيديَهم ُركبهم
الكتيبة ورعدت انتُضيت، قد والسيوف أُِرشعت، قد والرماح ُفوِّقت، قد السهام
منهم الشاب ومىض هللا، لوعيد الكتيبة بوعيد وا استخفُّ وبرقت، املوت بصواعق
وجهه، َمحاسن بالدماء بت وتخضَّ فرسه، عنق عىل ِرْجاله اختلفت حتى ُقدًما
ِمنقار يف عنٍي من فكم السماء، طري عليه وانحطَّت األرض، سباع إليه فأرسعت
عن زالت كفٍّ من وكم هللا، خوف من الليل جوف يف صاحبها بكى طاملا طري

هلل. بالسجود الليل جوف يف صاحبها عليها اعتمد طاملا ِمعصمها

نزل. ثم بكى، ثم أوَّه! أوَّه أوَّه قال: ثم

الُفجاءة بن َقَطري خطبة (19)

األزارقة، ِمنرب — تميم بن عمرو بن مازن بني أحد وهو — الفجاءة115 بن قطري َصِعد
قال: ثم عليه وأثنى هللا فَحِمد

وراقت بالشهوات، ت ُحفَّ َخِرضة، ُحلوٌة فإنها الدنيا؛ أحذِّركم فإني بعد، أما
َحربتها، تدوم ال بالغرور، وتزيَّنت باآلمال، وُحلِّيت بالعاجلة، وتحبَّبت بالقليل،
بائدة، ونافدة زائلة، وحائلة ارة، غدَّ خوَّانة ارة، رضَّ غرَّارة فجعتها، تؤمن وال
فيها الرغبة أهل أمنية إىل تناهت هي إذا تعدو ال الة، نقَّ بذَّالة غوَّالة، أكَّالة
َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه ﴿َكَماءٍ تعاىل: هللا قال كما تكون أن عنها والرضا
ُمْقتَِدًرا﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاُ َوَكاَن يَاُح الرِّ تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه

يُكنى وبُلغائهم. وقادتهم الخوارج أبطال من كان مالك، بن مازن من هو الفجاءة: بن قطري 115

قطري فبقي العراقني، عىل أخيه ِقبل من واليًا مصعب وكان الزبري، بن هللا عبد زمن يف خرج نعامة. أبا
اج الحجَّ وكان سنة. عرشين بالخالفة أتباعه من عليه ويسلم الدولة، بجيوش وينكِّل السلطان جند يُقاتل
وأوالده. باملهلب وناهيك مأربًا، منه ينَل لم املهلب حتى شملهم، فيمزِّق الجيش بعد الجيش عليه يجرِّد
سنة بطربستان وقتله سفيان عليه فتغلَّب الكلبي، األبرد بن سفيان اج الحجَّ إليه بعثه من آخر وكان

٧٩ه/٦٩٨م.
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ائها رسَّ من يلَق ولم َعربة، بعدها أعقبته إال َحربة يف منها يكن لم ً امرأ أن مع
ُمزنة عليه أهطلت إال رخاء غيثة تُطله ولم ظهًرا، ائها رضَّ من منحته إال بطنًا
جانٌب وإن ُمتنكرة، خاذلًة له تُمَيس أن ُمنترصة له أصبحت إذا وحريٌّ بالء،
َغضارتها من ً امرأ آتت وإن وأوبى، جانٌب منها عليه أمرَّ واحَلوىل اعذَوذَب منها
إال أمن جناِح يف منها امرٌؤ يُمِس ولم ِنقًما، نوائبها من أرهقته ِنعًما ورفاهتها
من يشء يف خري ال عليها، ما فاٍن فيها، ما غروٌر خوف، قوادم عىل منها أصبح
استكثر منها استكثر ومن يؤمنه، مما استكثر منها أقلَّ من التقوى، إال زادها

عينَيه. ويُبكي حزنه ويُطيل يُوبقه مما
اختيال وذي َرصعته، قد إليها ُطمأنينة وذي أفجعته، قد بها واثق كم
قد نخوة وذي حقريًا، ته صريَّ قد بها أُبَّهة ذي من وكم خدعته، قد فيها
وَغيثها ُدَول، سلطانها والفم. لليَدين كبته قد تاج ذي من وكم ذليًال، ته ردَّ
وِقطافها ِرمام، وأسبابها ِسمام، وغذاؤها صرب، وُحلُوها أُجاج، وَعذْبها َرنق،
اهتضام. بعَرِض ومنيعها ُسقم، بعَرِض وصحيحها موت، بعَرِض حيُّها َسَلع.
مع محروب، وجامعها منكوب، وسليمها مغلوب، وعزيزها مسلوب، مليكها
العدل؛ الحكم يَدي بني والوقوف املطلع، وهول املوت، سكرات ذلك وراء أن

ِباْلُحْسنَى﴾. أَْحَسنُوا الَِّذيَن َويَْجِزَي َعِملُوا ِبَما أََساءُوا الَِّذيَن ﴿ِليَْجِزَي
وأعدَّ آثاًرا، منكم وأوضح أعماًرا، منكم أطول كان من مساكن يف ألستم
أي وآثَروها تعبُّد، أيَّ الدنيا تعبَّدوا عنوًدا؟ وأعند جنوًدا، وأكثف عديًدا،
نفًسا لهم سمحت الدنيا أن بَلغكم فهل غار، والصَّ بالكره عنها وظعنوا إيثار،
بالفوادح، أرهقتهم قد بل بخطب، أهلكتهم قد فيما عنهم أغنت أو بِفدية،
لها دان ملن تنكُّرها رأيتم وقد باملصائب، وعقرتهم بالنوائب، وضعضعتهم
إال زوَّدتهم هل املسند. آخر إىل األبد لفراق عنها ظعنوا حني إليها، وأخلد
الندامة؟ إال أعقبتهم أو الظلمة، إال لهم نوَّرت أو الضنك، إال وأحلَّتهم الشقاء،
َكاَن ﴿َمْن هللا: يقول تطمئنون؟ إليها أم تحرصون، عليها أم تؤثِرون فهذه
* يُبَْخُسوَن َال ِفيَها َوُهْم ِفيَها أَْعَماَلُهْم إَِليِْهْم نَُوفِّ َوِزينَتََها نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة يُِريُد
َما َوبَاِطٌل ِفيَها َصنَُعوا َما َوَحِبَط النَّاُر إِالَّ اْآلِخَرِة ِيف َلُهْم َليَْس الَِّذيَن أُوَلِئَك

يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا
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والتبيني البيان

بد، ال تاِركوها أنكم تعلمون وأنتم فاعلموا فيها، أقام ملن الدار فبئست
ِبُكلِّ ﴿أَتَبْنُوَن تعاىل: هللا قال وقد واللهو، باللعب هللا وصفها كما هي فإنما
قالوا الذين وذكر تَْخلُُدوَن﴾، َلَعلَُّكْم َمَصاِنَع َوتَتَِّخذُوَن * تَْعبَثُوَن آيًَة ِريٍع
فيها وأُنزلوا ُركبانًا، يُدَعون فال قبورهم إىل ُحملوا قال: ثم قوة. منا أَشدُّ من
ومن أكفان، الرتاب ومن أجنان، الرضيح من لهم وُجعل ِضيفانًا، يُدَعون فال
لم أخصبوا إن ضيًما. يمنعون وال داعيًا، يُجيبون ال جرية فهم جريان؛ الرُّفات
ُمتناءون أبعاد. وهم وجرية آحاد، وهم جمٌع يقنطوا. لم أقحطوا وإن يفرحوا،
أحقادهم. ماتت قد وُجهالء أضغانهم، ذهبت قد ُحلماء يُزارون. وال يزورون ال
َمَساِكنُُهْم ﴿َفِتْلَك تعاىل: هللا قال وكما دفعهم. يُرجى وال فجعهم، يُخىش ال
األرض بظهور استبدلوا اْلَواِرثِنَي﴾. نَْحُن َوُكنَّا َقِليًال إِالَّ بَْعِدِهْم ِمْن تُْسَكْن َلْم
فارقوها؛ كما فجاءوها ُظلمة، وبالنور ُغربة، وباألهل ضيًقا، وبالسعة بطنًا،
خلود وإىل الدائمة الحياة إىل بأعمالهم ظعنوا أنهم غري ُفرادى، ُعراة ُحفاة
َفاِعِلنَي﴾. ُكنَّا َّا إِن َعَليْنَا َوْعًدا نُِعيُدُه َخْلٍق َل أَوَّ بََدأْنَا ﴿َكَما تعاىل: هللا يقول األبد.
هللا عصَمنا بحبله. واعتِصموا بمواعظه، وانتِفعوا هللا، حذَّركم ما فاحذروا

حقه. أداء وإياكم ورزقنا بطاعته، وإياكم

ها يغريِّ ال وكان الجمعة، يوم سليمان بن محمد خطبة (20)

هللا إال إله ال أن وأشهد عليه، وأتوكَّل به وأومن وأستغفره، وأستعينه أحمده هلل، الحمد
ليُظهره الحق ودين بالهدى أرسله ورسوله، عبده محمًدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده
الُوثقى، بالُعروة اعتصم فقد ورسوله باهلل يعتصم من املرشكون. كِره ولو كله الدين عىل
ُخرسانًا وخرس بعيًدا، ضالًال ضل فقد ورسوله هللا يعِص ومن واآلخرة. األوىل يف وسِعد
ويتجنَّب رضوانه، ويتبع رسوله، ويُطيع يُطيعه ممن وإياكم يجعلنا أن هللا أسأل ُمبينًا.
وأرىض هللا، طاعة عىل وأحثَّكم هللا، بتقوى هللا ِعباَد أوصيكم وبه. له نحن فإنما ُسخطه؛
به؛ وتَواَصوا إليه، وتَداَعوا عليه، الناس تَحاثَّ ما أفضل هللا تقوى فإن هللا؛ عند ما لكم

مسلمون. وأنتم إال تموتُنَّ وال استطعتم، ما هللا فاتَّقوا
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زياد بن هللا ُعبيد خطبة (21)

قد الريايض ذُؤيب بن َسلمة أن بلغه وحيث — معاوية بن يزيد موت بعد امِلنرب َصِعد
فقال: — خلعه يريد الجموع جمع

فيكم، إال َمولدي وال إليكم، إال أبي ُمهاَجر ما فوهللا انِسبوني، البرصة أهل يا
فبَلغ ألًفا، أربعون إال ُمقاتلتكم وما أبي َوليَكم لقد وهللا منكم. رجل إال أنا وما
ألف، ومائة عرشين بها بَلغ وقد ألًفا، ثمانون إال ذُريتكم وما ألًفا، ثمانني بها
الناس. عن الناس وأغنى مقاًدا، وأبعد جنوًدا، وأكثره بالًدا، الناس أوسع وأنتم
فيما ويَقِسمه فيئكم، لكم ويجبي سفهاءكم، يكفُّ أمركم، تُولُّونه رجًال انظروا

منكم. رجل أنا فإنما بينكم؛

عهدكم حداثة تأمريي إىل يدعوكم الذي يكون أن أخاف إني قال: غريه أبَْوا فلما
بأمري.

سفيان أبي بن معاوية وصية (22)

الوفاُة معاويَة حرضت ملا قال: أشياخه، عن عيَّاش، بن بكر أبي عن عدي، بن الهيثم
فقال: الفهري،116 قيس بن اك والضحَّ امُلري، ُعقبة بن مسلم معاوية دعا غائب، ويزيد

أتاك فمن وِعرتتك، أصلُك فُهْم الحجاز؛ أهل إىل انظر له: وقوال يزيد عني أبلِغا
عزل سألوك فإن العراق؛ أهل إىل وانظر ْده. فتعهَّ عنك قعد ومن فأكِرْمه، منهم
ألف مائة سلِّ من عليك أهَوُن عامل عزل فإن عنهم؛ فاعزله يوم كل يف عامل
فاجعلهم الشام أهل إىل انظر ثم منهم. عليه أنت ما عىل تدري ال ثم سيف
هللا أظفرك فإن بهم، فارِمهم َريب عدوك من رابَك فإن ثار؛ الدِّ دون عار الشِّ

شجاًعا وكان امُلخِلصني، ثقته وأهل املعدودين، معاوية رجال من كان الفهري: قيس بن الضحاك 116
الحكم بن مروان وتوثَّب يزيد بن معاوية مات وملا سفيان. أبي بن زياد بعد الكوفة معاوية ه والَّ باسًال.
لكن الزبري، بن هللا عبد لبيعة مؤيًدا بالشام قيس يف به اك الضحَّ ثار عليها، التغلب وأراد الخالفة عىل

٦٥ه/٦٨٤م. سنة وقتله راهط، مرج يف وحاَربه واليمانية، أمية بني يف له صمد مروان
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والتبيني البيان

بغري فيتأدَّبوا بالدهم غري يف يُقيموا وال بالدهم، إىل الشام أهل فارُدْد بهم
وحسني الزبري، بن هللا وعبد عمر، بن هللا عبد غري عليك أخاف لست أدبهم.
أرجو فإني الحسني وأما الورع، وقذه قد فرجل عمر بن هللا عبد فأما عيل؛ بن

َضب. خبٌّ فإنه الزبري ابن وأما أخاه، وخذل أباه قتل بمن هللا يكفيَكه أن

إربًا. فقطِّعه الزبري بابن ظفرت فإن الرواية: هذه غري ويف
فقال: خطيبًا قيس بن اك الضحَّ فقام معاوية، فمات

فيها، ُمدِرجوه ونحن أكفانه وهذه العرب، أنف كان معاوية املؤمنني أمري إن
فليحرضه. الظهر بعد حضوره أراد فمن ربه، وبني بينه وُمْخلون

حتى تعزيته عىل أحد يُقِدم فلم ولده، يزيد قدَّم ثم قيس، بن اك الضحَّ عليه فصىلَّ
يقول: فأنشأ السلويل همام بن هللا عبد عليه دخل

أص��ف��اك��ا ب��ال��ُم��ل��ِك ال��ذي ِح��ب��اءَ واش��ُك��ْر ك��َرٍم ذا ف��اَرق��َت ف��ق��ْد يَ��زي��ُد اص��ِب��ْر
ك��ُع��ْق��ب��اك��ا ُع��ْق��ب��ى وال ُرزئ��َت ك��م��ا َع��ِل��م��وا ق��د األق��واِم ف��ي أص��ب��َح ُرْزءَ ال
يَ��ْرع��اك��ا وال��ل��ُه تَ��ْرع��اه��ُم ف��أن��َت ك��لِّ��ه��ِم ال��دِّي��ِن أه��ِل راع��َي أص��ب��ح��َت
ب��َم��نْ��ع��اك��ا نَ��س��َم��ْع وال نُ��ِع��ي��َت إذا َخ��َل��ٌف ل��ن��ا ال��ب��اق��ي م��ع��اوي��َة وف��ي

ذلك. بعد للكالم الخطباء فانفتح

الباهيل ُمسلم بن ُقتيبة خطبة (23)

ثروان بن يزيد تُبايعون إنما تُبايعون؟ من أتدرون فقال: خلع حني بخراسان قام
أموالكم يف يحكم أتاكم قد وَحَكم حاءٍ من بأمري كأني — الَقييس117 َهبنَّقة يعني —

بالُحمق املثل به يُرضب كان — خطأ وهو ثوران، نسخة: ويف — ثروان بن يزيد هو القييس: هبنقة 117

لئال لنفسه عالمًة عنقه يف وجعله سلك يف لنفسه ودًعا نظم ألنه الودعات؛ بأبي يُكنى وكان الجاهلية. يف
هبنقة انتبه فلما نفسه، عنق يف وجعله عنقه من العقد فأخذ نام أن إىل يوًما راَقبه أخاه إن قيل يضيع.
رعى إذا كان أنه حمقه طريف ومن أنا؟ هو من تُرى فأنا أنا أنت له: قال العقد، عنقه ويف أخاه ورأى
أخباٌر وله هللا. أفسد ما أُصِلح ال وقال: املهازيل عنها ونحى للسمان املراعي خري جعل إبًال أو غنًما

كثرية.
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كما جمعتُكم األعراب. عىل هللا فلعنة األعراب، وما األعراب قال: ثم وأبشاركم. وُفروجكم
كاوان، ابن وجزيرة الِقلِقل،118 وَمنابت والَقيصوم، يح الشِّ منابت من الخريف قرع يُجَمع
هللا منع حتى السالح، وألبستكم الخيل، عىل فحَملتكم العضبة، وتأكلون البقر، تركبون

الفيء. بكم وأفاء البالد، بكم
غريي. ُغرُّوا قال: بأمرك. ُمرنا قالوا:

فقال: أخرى مرًة وخطب

فنََعم العالية أهل من الحي هذا أما بكم؟ الناس أعلم ألسُت العراق، أهل يا
وأما ِرجَليها، تجمع ال بَظراء فِعلجٌة وائل بن بكر من الحي هذا وأما الصدقة،
األزد من الحي هذا وأما بذَنبه، الَعري رضب فما القيس عبد من الحي هذا
فأما أيديَهم. لنقشت الناس أمر ملكت لو هللا وايم وأنباطه. هللا خلِق فُعلوُج

َكيًسا. الجاهلية يف الغدر ون يُسمُّ كانوا فإنهم تميم من الحي هذا

فقال: أخرى مرًة وخطب

الرأي أمية كاسمه فكان أمية أتاكم قبيل؛ الُوالة جرَّبتم قد ُخراسان، أهل يا
يف كان لو وِسِجستان ُخراسان خراج إن خليفته: إىل فكتب الدين، وأمية
أيف تدرون ال البالد بكم خ فدوَّ سعيد أبو بعده أتاكم ثم يكِفه. لم مطبخه
بعده بنوه أتاكم ثم عدوٍّا. ينكأ ولم فيئًا يَجِب لم ثم معصية، يف أم أنتم طاعة
أبوه كان ولقد عانة، يف يرضب ِحصان الرخمة ابن منهم الكلبة، أْطباء مثل
لكم ن وأمَّ البالد، عليكم هللا فتح وقد أصبحتم قد ثم أوالده. أمهات عىل يخافه

جواز. غري يف سمرقند إىل َمْرو من لتخرج الظعينة إن حتى بل، السُّ

قيس بن األحنف خطبة (24)

نبيِّه: عىل وصىلَّ عليه والثناء هللا حمد بعد قال

وأشقاقنا هر، الصِّ يف وُرشكاؤنا الدين، يف إخواننا أنتم وربيعة، األزد معرش يا
من إلينا أَحبُّ البرصة َألزُد وهللا العدو. عىل ويُدنا الدار، يف وجرياننا النَّسب، يف

الشم. حسن أسود حب له نبت القلقل: 118

365



والتبيني البيان

شنآنكم، استرشف فإن الشام. تميم من إلينا أحبُّ الكوفة وألزُد الكوفة، تميم
َسعة. ولكم لنا أحالمنا وَسعة أموالنا ففي صدوركم، حسد وأبى

امُلحاربي جامع خطبة (25)

بنى حني اج للحجَّ قال الذي وهو لِسنًا، خطيبًا صالًحا شيًخا كان جامٌع، ُمحارٍب ومن
عن الُعجب قطعه من وكذلك ولدك، غري وأورثتَها بلدك، غري يف بنَيتَها واسط: مدينة

االستخارة. عن واالستبداد االستشارة،
طريقتهم. ط وتسخَّ مذهبهم، م وتنقَّ العراق أهل طاعة سوء اج119 الحجَّ وشكا

لبلدك، وال لنَسبك، شِنئوك ما أنهم عىل ألطاعوك، أحبُّوك لو إنهم أَما جامع: له فقال
دونك ممن العافية والتَِمس إليك، يقرِّبهم ما إىل منك يُبعدهم ما فدَْع نفسك، ِلذات وال

وعدك. بعد ووعيدك وعيدك، بعد إيقاعك وليكن فوقك، ممن تُعَطها
بالسيف. إال طاعتي إىل اللكيعة بني أردَّ أن أرى ما وهللا إني الحجاج: قال

الخيار. ذهب السيف القى إذا السيف إن األمري، أيها فقال:
هلل. يومئٍذ الخيار الحجاج: فقال

هللا. يجعله ملن تدري ال ولكن أجل، قال:
ُمحارب. من إنك هناه، يا وقال: الحجاج فغضب

وأبوه هو يعلِّم أمره مبدأ يف كان قيل: الثقفي. الَحكم بن يوسف بن اج الحجَّ هو يوسف: بن اج الحجَّ 119
الُجذامي، ِزنباع بن َروح رشطة يف اج الحجَّ فكان األموية، الدولة بخدمة التحقا ثم بالطائف، الِغلمان
أمر ظهر فلما مروان، بن أبان رشطة ويلَ ثم يرَضها، فلم تبالة والية يف إليه فعِهد وبراعة، همة فأظهر
ثم حرصه، حتى به زال وما قتال، أحرَّ وقاتَله الزبري البن فنهد لقتاله، امللك عبد هه وجَّ الزبري بن هللا عبد
بُنيان ونقض بالناس، يحجُّ فكان سنني، ثالث الحجاز امللك عبد ه فوالَّ ٧٣ه/٦٩٢م، سنة وصلبه قتله
سنة، عرشين فيها فكان العراقني توىلَّ ثم األول. أساسه عىل وأعاده الزبري ابن بناه كان الذي الكعبة
وشجاعته، همته عىل دلَّت ووقائع ومشاهد مواقف الخوارج مع له كانت كما خطوب. أهلها مع له وكان
ومن العارضة. وشدة البيان وقوة والبالغة، الفصاحة مع سياسته، وقوة تدبريه، وبارع عزيمته، ونفاذ
وبنيه. معاوية بعد قائمة له قامت مَلا أو الوجود، من أمية بني ملك لذهب اج الحجَّ لوال يُقال: أن الحق
وكان املاء. عليه وأُجري قربه، وُعفي ُدفن، وبها بواسط ومات مرض ثم ٨٣ه/٧٠٢م، سنة واسط وبنى

٩٥ه/٧١٣م. سنة وتُويف ٤٢ه/٦٦٢م، سنة مولده
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جامع: فقال

أح��َم��را ال��ط��ع��ِن م��ن أم��س��ى ال��ق��ن��ا م��ا إذا ُم��ح��اِربً��ا وك��نَّ��ا ��ي��ن��ا ُس��مِّ ول��ل��َح��رِب

للُخرضي. والبيت
وجهك. به فأرضب لسانك أخلع أن لهممت وهللا الحجاج: فقال

أهَوُن األمري فغضُب هللا، أغَضبْنا غَشْشناك وإن أغَضبْناك، صَدْقناك إن جامع: فقال
هللا. غضب من علينا

صفوف بني فمرَّ جامع وانسلَّ األمر، ببعض الحجاج وُشِغل وسكن، أجل. قال:
فأبرص — يخلطهم ال الحجاج وكان — العراق أهل خيل إىل جاَوزهم حتى الشام خيل
فلما العراق، وقيس العراق، وأزد العراق، وتميم العراق، بكر من جماعة فيها كوكبة
فقال: نفسك. عن لنا هللا داَفع عندك؟ ما له: فقالوا خروجه، وبَلغهم إليه، ارشأبُّوا رأوه
به ظفرتم فإذا عاداكم، ما التعادَي وَدُعوا بالعداوة، كم يعمُّ كما بالخلع وه ُعمُّ َويَحكم!
لك أعدى هو القييس وأيها األزدي، من لك أعدى هو التميمي أيها وتعاقبتم. تراجعتم
ذلك فوره من جامع وهرب منكم؟ معه بقي بمن إال ناوأه بمن ظفر وهل التغِلبي. من

الحارث. بن بُزَفر فاستجار الشام، إىل

الثقفي يوسف بن الحجاج خطبة (26)

فقال: اج الحجَّ وخطب

نفيس إىل تَِكلني وال فأتَّبَعه، هًدى الهدى وأِرني فأجتنبَه، غيٍّا الغيَّ أِرني اللهم
وملا هذه، بعمامتي الدنيا من مىض ما أن أُحبُّ ما وهللا بعيًدا. ضالًال فأضلَّ

باملاء. املاء من مىض بما أشبَُه منها بقي

اج الحجَّ خرج قال: أبيه عن عيَّاش ابن أنبأني قال، عدي بن الهيثم له، وخطبة
هللا فَحِمد امِلنرب، فَصِعد ذلك، فراعه السوق، يف تكبريًا فسمع بالكوفة، القرص من يوًما

قال: ثم نبيِّه، عىل وصىلَّ عليه، وأثنى

اللكيعة، وبني األخالق، ومساوئ والنِّفاق، قاق الشِّ أهل يا العراق، أهل يا
به يُراد ال تكبريًا سمعت إني بالَقرقر، والَفقع اإلماء، وأوالد العصا، وعبيد
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برَّاق بن عمرو قال ما ومثلكم َمثيل وإنما الشيطان، به يُراد وإنما هللا
الَهْمداني:

ظ��اِل��ُم؟ َه��ْم��داَن اَل ي��ا ذا ف��ي أن��ا ف��ه��ل غ��َزوتُ��ه��م غ��َزون��ي ق��وٌم إذا وك��ن��ُت
ال��َم��ظ��ال��ُم تَ��ج��ت��ن��بْ��َك َح��م��يٍّ��ا وأن��ًف��ا وص��ارًم��ا ال��ذَّك��يَّ ال��ق��ل��َب تَ��ج��َم��ِع م��ت��ى

الدابر. كأمس جعلتها إال عًصا عًصا تقرع ال وهللا أما

كلثوم بن عمرو خطبة (27)

يف عنه يعربِّ وال نفسه، تزكية تركه من أصَدُق املرء فضل عن يُخِرب ال فإنه بعد، أما
ُحرمته. عىل إياهم وائتمانه برغبته، إياهم اعتماده من أصَدُق أصحابه تزكية

امللك عبد بن الوليد بن يزيد خطبة (28)

خطيبًا، قام مروان، بن امللك عبد بن يزيد بن الوليد عمه ابَن الوليد بن يزيد ُقتل وملا
قال: ثم عليه، وأثنى هللا َحِمد أن بعد

رغبًة وال الدنيا، عىل حرًصا وال بَطًرا، وال ا أَرشً خَرجُت ما وهللا الناس، أيها
يرحمني لم إن خرست ولقد لها، لظلوم وإني نفيس، إطراء بي وما امللك، يف
ُهدمت ملا نبيه، وُسنة هللا إىل وداعيًا ودينه، هلل غضبًا خرجت ولكني ربي،
ُحرمة، لكل امُلستحل العنيد الجبَّار وظهر التقوى، نور وأُطفئ الهدى، معالم
يصدِّق وال الحساب، بيوم يؤمن كان ما وهللا أنه مع بدعة، لكل والراكب
رأيت فلما الحسب، يف وُكفئي النَّسب، يف عمي البُْن وإنه والعقاب، بالثواب
من ذلك إىل ودعوت نفيس، إىل يكلني أال وسألته أمره، يف هللا استخرت ذلك
هللا بحول البالد، منه ر وطهَّ العباد، منه هللا أراح حتى واليتي، أهل من أجابني

وقوتي. بحويل ال وقوته،
وال َلِبنة، عىل َلِبنًة وال حجر، عىل حجًرا أضع أال عيلَّ لكم إن الناس، أيها
بلد، إىل بلد من ماًال أنقل وال ولًدا، وال زوًجا أعطيَه وال ماًال، أكنز وال نهًرا، أْكرَي
نقلتُه فضٌل فَضل فإن يُغنيهم؛ بما أهله وَخصاصة البلد ذلك فقر أسدَّ حتى
فأفتنكم ثغوركم يف ركم أجمِّ وأال منه، إليه أحوج هو ممن يليه الذي البلد إىل
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أهل عىل أحمل وال ضعيفكم، قويُّكم فيأكل دونكم بابي أغلق وال أهليكم، وأفتن
كل يف أُعِطياتكم عندي ولكم نسلهم. وأقطع بالدهم عن به أُجليهم ما ِجزيتكم
أقصاهم فيكون املسلمني بني املعيشة تَستدرَّ حتى شهر، كل يف وأرزاقكم سنة،
واملكاتفة، املؤازرة وحسن والطاعة، السمع فعليكم يت وفَّ أنا فإذا كأدناهم،
قِبلتم تبت أنا فإن تستتيبوني، أن إال تخلعوني، أن فلكم لكم أوِف لم أنا وإن
نفسه من يُعطيكم بالصالح، يُعَرف ممن مقامي يقوم أحًدا عرفتم وإن مني.
طاعته. يف ودخل بايَعه من أول فأنا تُبايعوه، أن فأردتم أعطيتكم، ما مثل

وأستغفر هذا قويل أقول الخالق. معصية يف ملخلوق طاعة ال الناس، أيها
ولكم. يل هللا

وصَلبه. نبَشه محمد بن مروان بُوِيع فلما
واليتُك كانت باألسحار، اًدا سجَّ ويا الكنوز، مبذِّر يا الُكتب: يف يقرءون وكانوا

فصَلبوك. أخذوك ُحجة، وعليهم رحمة،

عمر120 بن يوسف خطبة (29)

فقال: خطيبًا قام

سوف ا عمَّ ومانع يأكله، ال ماًال وجامع يبلُغه، ال أمًال ل مؤمِّ من فكم هللا؛ اتقوا
عدوٍّا، وأورثه حراًما، أصابه منعه، حقٍّ ومن جَمعه، باطٍل من ولعله يرتكه،
واآلخرة، الدنيا خرس قد الهًفا، آسًفا ربه عىل وورد بِوزره، وباء إرصه، فاحتمل

امُلبني. الُخرسان هو ذلك

كان هللا. عبد أبا يُكنى كان الثقفي، الحكم بن محمد بن عمر بن يوسف هو عمر: بن يوسف 120

سنة القرسي هللا عبد بن خالد بعد العراق ه والَّ ثم لهشام اليمن ويلَ جبابرتهم. ومن أمية بني ُوالة من
بردة. أبي بن بالل مع شأنه كان وكذلك سجنه، يف مات حتى وعذَّبه فسجنه خالد يف يده وأطلق ١٢٠ه،
عمر بن يوسف أحسَّ فلما جمهور، بن منصور مكانَه ووىلَّ عزله، ١٢٦ه سنة الوليد بن يزيد ويلَ فلما
سجنه، فرصة القرسي هللا عبد بن خالد بن يزيد انتهز ثم فُسجن، هناك به فظِفر الشام إىل هرب بذلك
عمر بن يوسف والية ويف ١٢٦ه/٧٤٣م. سنة يف وذلك أبيه، ثأر وأدرك السجن يف فقتله عليه فدخل
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الخطاب بن عمر عند الوفود زعماء كالم (30)

قيس، بن واألحنف وكيع، بن هالل وفد قال: ريحانة، أبي عن الحميد، عبد بن ار بشَّ
وكيع: بن هالل فقال عمر، عىل َجبَلة بن وزيد

إن فإنك ِمرصنا، أهل من وراءنا َمن وُغرَّة خْلَفنا، من لُباب إنا املؤمنني، أمري يا
تأميًال، الرشيف ذلك يَِزد لعياالتنا، والفرائض أُعطياتنا، يف بالزيادة تَِرصْفنا
فضائلك، من به نُمتُّ ما مع — نكن إن فإنا وصوًال، أبًا األحساب لذوي وتُكن
مصلومة، بآنٍُف نرجع يُرَحل، وال يَُحل ال الذي كالُجدِّ — أسبابك من به ونُديل

امُلرتَعة. ِسجالك من بَسْجل وأهالينا فامتحنا121 عائرة، وجدوٍد

فقال: جبلة بن زيد وقام

ما أياديك من عندنا وازرع الحسيب، وأكِرِم الرشيف، سوِِّد املؤمنني، أمري يا
األكناف، يابس األرض من بُقفٍّ فإنا الفاقة؛ به ونطرد الَخصاصة، به نسدُّ
بمرأًى أتيناك إذ اليوم العرب من وإنا زرع، وال فيه شجر ال الذروة، ُمقشعرِّ

وَمسمع.

فقال: األحنف فقام

هللا فاتَِّق الِحرمان، قائد والحرص هللا، بيد الخري مفاتيح إن املؤمنني، أمري يا
من رعيتك وبني بينك واجعل قاًال، وال قيًال القيامة يوم عنك يُْغني ال فيما
امرئ كل فإن امُلمتاح؛ واستماحة الوفود ِوفادة يكفيك شيئًا واإلنصاف العدل
األلُسن، وتخونهم األعنُي، تقتحمه أن عىس ممن األقل إال ِوعائه يف يجمع إنما

املؤمنني. أمري يا إليك يوفد فال

فجمع السلطان، عمال عىل الحرب وشَهر بالخالفة، له وبويع العابدين زين عيل بن زيد خرج العراق
فخرَّ جبهته يف خوذته أثبت عائر سهٌم فيه زيًدا أصاب شديد قتاٌل بينهما وجرى جموًعا، يوسف له
األخبار بعض ويف وكرًما. ودينًا وشجاعًة وورًعا وزهًدا علًما البيت أهل عظماء من زيد وكان رصيًعا.
العامة عليه يُطِلق الذي باملقام وهو زيد، رأس هو إنما بها وُدفن القاهرة ورد الذي الوحيد الرأس أن

زينب. السيدة بخط العابدين زين مقام
أثبتناه. ما املراد وإنَّما الباب، هذا من الخطاب وليس فمحنا، نسخة: يف 121
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يوسف بن الحجاج خطبة (31)

فقال: الجماجم َدير بعد العراق أهل خطب

والعصب والدم، اللحم فخاَلط استبطنكم قد الشيطان إن العراق، أهل يا
واألصماخ، األمخاخ122 إىل أفىض ثم غاف، والشِّ واألعضاء واألطراف واملسامع،
خالًفا، وأشعركم وِشقاًقا، ِنفاًقا فحشاكم خ، وفرَّ باض ثم ش، فعشَّ ارتفع ثم
تنفعكم فكيف تستشريونه، ومؤامًرا تُطيعونه، وقائًدا تتبعونه، دليًال أخذتموه
أصحابي ألستم بيان؟ ينفعكم أو إسالم، يحجركم أو وقعة، تعظكم أو تَجِربة،
أن وظننتم للكفر، واستجمعتم بالغدر، وسعيتُم املكر، ُرْمتم حيث باألهواز،
وتنهزمون ِلواذًا، تتسلَّلون وأنتم بَطْريف، أرميكم وأنا وخالفته، دينه يخذل هللا
وتخاذُلكم، وتناُزعكم فشلكم كان بها الزاوية؟ يوم وما الزاوية، يوم ثم رساًعا؟
أوطانها، إىل الشوارد كاإلبل ولَّيتم إذ عنكم؛ وليكم ونُكوص منكم، هللا وبراءة
حن بنيه، عىل الشيخ يلوي وال أخيه، عن املرء يسأل ال أعطانها، إىل النوازع
دير يوم وما الجماجم، َدير يوم ثم الرماح. وقعصتكم123 السالح، كم عضَّ
ويُذِهل َمقيله، عن الهاَم يُزيل برضٍب واملالحم، املعارك كانت بها الجماجم؟

خليله. عن الخليل
والنَّزوة الخَرتات، بعد والغَدرات الفَجرات، بعد الكَفرات العراق، أهل يا
وإن أرَجفتُم، أِمنتُم وإن وُخنتُم، غَللتُم ثغوركم إىل بعثتُكم إن النََّزوات، بعد
ناكث، كم استخفَّ هل نعمة. تشكرون وال حسنة، تذكرون ال ناَفقتُم. ِخفتُم
تبعتموه إال خالع، استعضدكم أو ظالم، استنرصكم أو غاٍو، استغواكم أو

ورحبتموه؟ ونرصتموه وآويتموه،
كنتم إال زافر، زَفر أو ناعب، نََعب أو شاغب، َشَغب هل العراق، أهل يا

وأنصاره؟ أتباعه
الوقائع؟ تزجركم ألم املواعظ؟ تنَهكم ألم العراق، أهل يا

أثبتناه. ما والصحيح لها، معنى وال األفخاخ، نسخة: يف 122

أثبتناه. ما والصحيح التعبري، هذا خطأ وظاهٌر وقصمكم، نسخة: يف 123
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فقال: الشام أهل إىل التفت ثم

املدر، عنها ينفي ِفراخه، عن الرامح كالظَّليم124 لكم أنا إنما الشام، أهل يا
من ويحرسها باب، الضِّ من ويحميها املطر، من ويُكنُّها الحجر، عنها ويُباعد

الذئاب.
والِحذاء. الُعدَّة وأنتم والرِّداء، الُجنَّة أنتم الشام، أهل يا

املصيبة عىل الصرب فضيلة (32)

وقال ذلك. تخَش لم ُمنافًقا كنَت لو فقال: ُمنافًقا. أكون أن أخىش لُحذيفة: رجل وقال
بأجرك ومصيبتك ُمصيبتان، فهما تصرب لم وإن صربت، إن واحدة املصيبة أن اعلم آخر:

الُقدُّوس: عبد بن صالح وقال بميتك. مصيبتك من أعظم

أَج��لُّ ف��ي��ه ال��َع��زاءِ ف��ذَه��اُب ج��ل��ي��ًال أُِص��ب��َت ب��ه م��ا ي��ُك��ْن إْن

ف خفَّ وما أُعطيتَه. إذا يصحبك ما لِقلَّة ُمِنعتَه؛ إذا اليشء عن تعزَّ آخر: وقال
له. وثقَّ كثَّره مما خريٌ وقلَّله، الحساَب

إذا كمل؛ فقد أربًعا الطعام جمع إذا قال: ُسْلمي، واسمه الُهذيل، بكر أبو ثنا وحدَّ
آخره. يف وُحمد أوله، يف هللا ي وُسمِّ عليه، األيدي وكثُرت حالًال، كان

سفيان أبي بن زياد خطبة (33)

فقال: زياد وخطب

شيخ يأتيني ال فوهللا والشيخ. والعاِلم، الرشيف، خريًا؛ منكم بثالثة استوصوا
نكَّلت إال به استخفَّ بجاهٍل عاِلم يأتيني وال أوجعته، إال به استخفَّ قد بشابٍّ

منه. له انتقمت إال به استخفَّ بوضيٍع رشيف يأتيني وال به،

النعام. ذكر الظليم: 124
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إن يرتكك الرش أن رأيَت إن ، بُنيَّ أي ابنه: لعديٍّ طي حاتم قال قال، سليم بن عيل
وأْذَن تعرف، ال من فامنع بالباب ُقم له: البٍن حاتم بن عدي وقال قال: فاتركه. تركتَه
طعامك. من قوم منع الدنيا أمر من َولِيته يشء أول يكون ال وهللا، ال قال: تعرف. ملن
فيك، أباك أرى ما بَنِيك يف هللا أراك بنوه: عليه ودخل مروان، بن امللك لعبد مديني وقال

أبيك. يف أراك ما فيك بَنِيك وأرى
سوء. أوعية يف عبارات إال العلم ذهب ُشربمة:125 ابن وقال

فإذا الفارسان، إىل اج الحجَّ خرج قال: أبيه، عن عيَّاش، ابن عن عدي،126 بن الهيثم
القبائل؟ أي فمن قال: ُعمان. أهل من قال: أنت؟ ممن له: فقال زرع، يف بأعرابي هو
الزَّرع فأيُّ قال: علًما. ذلك من ألعلم إني قال: بالزرع؟ ِعلُمك ما قال: األزد. من قال:
العنب فأي قال: ُسنبلته. وطالت ُجثته، وعُظمت نَبتُه، واعتمَّ َقصبُه، غلُظ ما قال: خري؟
ما قال: التمر؟ خري فما قال: عنقوده. وعُظم ُعوده، واخرضَّ عموده، غلُظ ما قال: خري؟

سحاؤه. ورقَّ نواه، ودقَّ ِلحاؤه، غلُظ

الجواب يف اللغز من باب (34)

ما الغنم، راعَي يا فقال: رجل، به فمرَّ عًصا، يده ويف غنًما يرعى الُحطيئة كان قالوا:
أعَددتُها. يفان للضِّ قال: ضيف. إني قال: عصاه. يعني َسَلم. من َعجراء قال: عندك؟

فإنه ومجًدا؛ حمًدا ارزقني اللهم قال: ُعبادة بن سعد بن قيس إن ُسليم: ابن وقال
بمال. إال مجد وال بَفَعال، إال حمد ال

إليه فأخرجوا ُعقالئكم. من رجًال إيلَّ أخِرجوا الحرية: ألهل الوليد بن خالد قال
القرص، بنى الذي وهو الغساني، بُقيلة127 بن حيان بن قيس بن عمرو بن املسيح عبد

شاعًرا وكان الكوفة، سواد عىل املنصور جعفر ألبي قاضيًا كان شربمة. بن هللا عبد هو شربمة: ابن 125
فإن نفسك؛ من الناس تمكِّن ال بُني، يا البنه: يقول وكان جواًدا. الُخلق حسن بليًغا، وُمتكلًما فصيًحا،

١٤٤ه/٧٦١م. سنة مات معاينة. لها أكثرهم السباع عىل الناس أجرأ
الضعيف يروي وقد الخوارج، رأي يرى وكان إخباريٍّا، راوية كان طيئ. من هو عدي: بن الهيثم 126

٢٠٩ه/٨٢٤م. سنة ومات ١٢٨ه/٧٤٥م، سنة ُولد واملصنوع.
وهو الصواب أثبتنا ولهذا نفيلة؛ اسمه من املسيح عبد أجداد يف وليس نفيلة، األصل: يف بقيلة، ابن 127
كما القرص بنى الذي هو وبقيلة االشتقاق: كتاب يف دريد ابن قال القرص، بنى الذي وهو وقوله: بقيلة.
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من قال: أثرك؟ أقىص أين من خالد: له فقال سنة، وثالثمائة خمسني ابن يومئٍذ وهو
عىل قال: أنت؟ فعالَم قال: أمي. بطن من قال: خرجت؟ أين فمن قال: أبي. ُصْلب
ال أتعقل، قال: َعْظم. قال: ِسنُّك؟ ما قال: ثيابي. يف قال: أنت؟ ففيَم قال: األرض.
عليك أتى كم قال: واحد. رجل ابن قال: أنت؟ كم ابن قال: وأقيِّد. وهللا إي قال: عقلَت؟
ما قال: ا. غمٍّ إال مسألتك تزيدني ما قال: لقتلني. يشء عيل أتى لو قال: الدهر؟ من
استعربنا. ونبٌط استنبطنا، عرٌب قال: نَبَط؟ أم أنتم أَعرٌب قال: مسألتك. عن إال أجبتك
للسفيه بنَيناها قال: الحصون؟ هذه بال فما قال: ِسلم. قال: ِسلم؟ أم أنتم فحرٌب قال:
ما قال: وثالثمائة. خمسون قال: سنة؟ عليك أتت كم قال: فينهاه. الحليم يجيء حتى
الحرية أهل من املرأة ورأيت الجرف، هذا يف إلينا ترفأ البحر سفن أدركت قال: أدركت؟
ُمتواترة ُمخِصبة ُقًرى يف تزال فال واحًدا، رغيًفا إال تتزود وال رأسها عىل ِمكتلها تأخذ

والبالد. العباد يف هللا دأب وذلك يبابًا، خرابًا أصبحت قد ثم الشام، ترد حتى
أوسع وراءك قال: أدخل؟ أال فقال: يَربوع، بني من رجٌل الحارث عبد بن أزهَر وأتى
ذليًال قال: يربوع. آل يا قال: تَربُدا. عليهما بُْل قال: ِرجيلَّ. أحرقت الشمس إن فقال: لك.
يفان. الضِّ ُجلة عىل وأَغرتُم ُجلَّتكم فأكلتم ُجلة، أول عاًما أطعمتُكم ُحريص، بُني يا دَعوت.
فأجمعه؟ كان أُمتفرًقا قال: القرآن؟ أَجَمعَت الخوارج: من لرجل اج الحجَّ وقال
ِفراره أخشيت قال: أتحفظه؟ قال: إليه. أنظر وأنا أقرؤه بل قال: ظاهًرا؟ أتقرأ قال:
إنك قال: معه. ولعنك هللا لعنه قال: امللك؟ عبد املؤمنني أمري يف تقول ما قال: فأحفظه؟

بدمي. وتلقاه بعميل ألقاه قال: هللا؟ تلقى فكيف مقتول،
يعظه: وهو البنه لقمان وقال

بَالغك، الدنيا من وخذ فيمقتوك. تُجادلهم وال بُركبتَيك، العلماء ازَحم بُني، يا
وعىل عياًال، فتكون الرفض كل الدنيا ترفض وال آلخرتك، كسبك فضول وأنِفْق
بصلواتك؛ يرضُّ يوًما تصم وال شهوتك، يَكِرس يوًما وصم . َكالٍّ الرجال أعناق
تحاِب وال لألرملة، وكالزوج لليتيم، كاألب وكن الصوم. من أفضل الصالة فإن

البتَّة. الوجَهني ذا تُخالط وال السفيه، تُجالس وال القريب،

الحرية. عىل الوليد بن خالد صاَلح الذي هو املسيح وعبد الجرعة. بدير يُعرف الحرية بظاهر ديًرا بنى

الشعر. يقول وكان ولسان، وفصاحة وبيان حكمة ذا وكان ورءوسهم، العباديني قومه أكابر من وكان
النرصانية. عىل مات

374



اسحنفر128 عنده من خرج فلما معاوية، عند يزيد يُطِري رجًال األحنف وسمع
بن سعيد وقال وجيًها. هللا عند يكون ال الوجهني ذا إن مه؛ األحنف: فقال ذمهما، يف
وعجز املنظر قبح من فيهما ما عىل لسان، ونصف وجه نصف يل يكون ألن عروبة: أبي

مختلفني. قوَلني وذا لساننَي، وذا وجَهني ذا أكون أن من إيلَّ أَحبُّ امَلخرب،
اإلبالغ. يف وخاَلف االستماع، أحَسَن الوجَهني ذو ام النمَّ السختياني:129 أيوب وقال

معاوية إىل عمر كتاب (35)

معاوية: إىل عمر كتب قال، الشعبي عامر عن األزدي، صالح بن حفص

الَزْم خريًا. فيه ونفيس آلُك لم القضاء يف بكتاب إليك كتبت فإني بعد، أما
إليك تقدَّم إذا حظك؛ بأفضل فيه وتأخذ دينك، لك يَسَلم ِخصال خمس
يشتدَّ حتى الضعيف وأْدِن القاطعة. واليمني العادلة، بالبيِّنة فعليك الَخصمان
إىل ورجع حقه ترك تتعهده لم إن فإنك الغريب؛ ِد وتعهَّ لسانه. وينبسط قلبه
وعليك وطرفك. لحظك يف بينهم وآِس به. يَرُفق لم من ه حقَّ ضيَّع وإنما أهله،

القضاء. فصل لك يستِبن لم ما الناس بني بالصلح

هللا ريض الخطاب بن عمر أن ُرشيح، عن حدَّثه عمن العرزمي، عن يوسف،130 أبو
بني تقِض وال القضاء، مجلس يف تَبتَع وال تَِبع وال تُماِر، وال تُشاِر ال إليه: كتب تعاىل

غضبان. وأنت اثنني
كان ما ِعلم كمل؛ فقد خصال خمس القايض يف كان إذا العزيز: عبد بن عمر وقال

الرأي. أهل ومشاورة باألئمة، واقتداء الخصم، عن وِحلم الطمع، عن ونزاهة قبله،

الذم. يف ُمتوسًعا ومىض باَلغ اسحنفر: 128
اد، شدَّ بن ار عمَّ بني موىل وهو بكر، أبا يُكنى أيوب وكان تميمة، أبي بن أيوب هو السختياني: أيوب 129
بالطاعون ومات ٦٨ه/٦٨٧م، سنة ُولد ُمتزهًدا. ناسًكا وكان موًىل. موىل فهو لعنزة، موًىل عمار وكان

١٣١ه/٧٤٨م. سنة بالبرصة
أصحاب من حافًظا كان بجيلة. من حبيب، بن إبراهيم بن يعقوب الشهري القايض هو يوسف: أبو 130
الرأي. أصحاب من وصار حنيفة أبا لِزم ثم وغريهما، ُعروة بن وهشام األعمش عن يروي وكان الحديث،
هارون عهد يف مات حتى القضاء يف زال وما القضاة»، «قايض لُقب من أول وهو بغداد، قضاء ويلَ
أكرب هو يوسف وأبو أبيه. حياة يف بغداد من الغربي الجانب قضاء ييل يوسف ولده وكان الرشيد.
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أباك إن له: قال ُخراسان عىل زياد بن َسْلم معاوية بن يزيد وىلَّ ملا الهاليل: قال
عىل اتَّكلت فقد لك؛ مني ُعذر عىل تتكلنَّ فال صغريًا، استكفيتك وقد عظيًما، أخاه كفى
مني أخلف منك أخلف إذا الظن فإن منك؛ إياي أقول أن قبل مني وإياك منك. كفاية
وكن نفسك، تُريحنَّ فال أبوك أتعبك وقد أقصاه. فاطلب حظك أدنى يف وأنت فيك.

تعاىل. هللا شاء إن تسعد غدك أحاديث يومك يف واذُكر لك. تكن لنفسك
املازني:131 قال األشداق، ِذكر ويف التشديق يف قالوا ومما

أع��َل��ُم وَربُّ��ك يَ��ج��ِزي��ه ف��ال��ل��ُه ُم��ل��َص��ٌق ِب��ش��ًرا أنَّ يَ��زُع��ُم ك��اَن َم��ن
أس��َح��ُم وَل��وٌن ف��ي��ه وتَ��ش��اُدٌق َل��ح��ِم��ه وِق��لَّ��ُة ن��اِظ��ُره يُ��ن��ِب��ي��َك
��ُم يَ��ت��وسَّ ل��م��ن ُم��ن��ك��ِش��ٌف وال��ِع��رُق دالل��ٌة ف��ي��ه ال��َم��ح��َض ��ري��َح ال��صَّ إنَّ
أع��َج��ُم ِع��ن��َدك ال��ُع��ُدِس��يُّ ف��ُزرارُة ق��اع��ًدا واح��ت��ب��اؤك ل��س��انُ��ك أم��ا
ال��ُم��رَغ��ُم ال��َح��ُس��وُد وش��اِن��ي��َك ُزوًرا َم��ق��الُ��ه��م ي��ك��وَن أن َألرج��و إنِّ��ي

العبدي:132 مورق يقول ذلك مثل ويف

ُم��ل��َص��ُق َص��م��ي��ٌم ال��ق��وِم ف��ي أنَّ��َك ُق وال��ُم��ش��رِّ ال��َغ��رب��يُّ َع��ِل��َم ق��د
ُم��غ��ِدُق ورب��ي��ٌع َج��دٌب وأن��َت بَ��ورُق وَه��ش��ي��ٌم نَ��ب��ٌع ُع��وداَك
وَدرَدُق َق��ْح��م��ٌة َع��ج��وٌز ل��وال ُم��ش��ِرُق ون��ه��اٌر ل��ي��ٌل وأن��َت

املسائل وأمىل حنيفة، أبي مذهب عىل الكتب وضع من أول وهو فيهم، واملقدَّم حنيفة أبي اإلمام أصحاب
يوسف وألبي إخوانه. بني إال حنيفة أبو ُعِرف ما ولواله األرض، أقطار يف حنيفة أبي علم وبثَّ ونرشها،

١٨٢ه/٧٩٨م. سنة وفاته كانت الخراج. وكتاب والنوادر، األمايل املصنَّفات: من
واألصمعي ُعبيدة أبي عن روى البرصي. النحوي املازني محمد بن بكر عثمان أبو هو املازني: 131
واسع العربية يف ثبتًا حجة وكان وغريهما. اليزيدي محمد بن والفضل امُلربد روى وعنه زيد، وأبي
أهل عن يوًما سئل الكالم. عىل لقدرته قطعه إال أحد يناظره وال «املرجئة»، مذهب إىل يميل وكان الرواية.
فيهم والشعراء ورقاعة، حشو فيهم الحديث وأهل وضعف، تخليط فيهم القرآن أصحاب فقال: العلم
٢٤٨ه/٨٦٢م. سنة مات ِعدة. مصنَّفات وله كله. الظرف األخبار رواة ويف ِثقل، فيهم والنحاة هوج،

أي العبديني، من هناك نجد ولم املورق، لهذا تعريف عىل الُكتب من أيدينا بني فيما نعثر لم 132

وهو والحصيص نهار، بن شاس وهو واملمزق محصن، بن عائذ وهو املثقب إال القيس، لعبد املنسوبني
املورق. هذا وجود يمنع ال هذا وكل ليث، بن ربيعة وهو واملطلع مناة، زيد بن عامر
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ُم��وِرُق وال��طَّ��ل��وُب ال��َف��واُت ك��ي��َف ُم��ونِ��ُق ال��ح��دي��ِث َج��مُّ وص��اح��ٌب
ِم��ص��َل��ُق وَص��وٌت َرح��ٌب وَح��ن��َج��ٌر يُ��ب��ِرُق وِس��ن��اٌن َم��ِغ��ي��ٌظ ش��ي��ٌخ
ُم��ف��ِل��ُق ال��رُّس��وِم ب��اق��ي وش��اع��ٌر يَ��ح��ِرُق ون��اٌب ِض��ْرغ��اٍم وِش��دُق

لألرض نعته ويف للغيث، الرائد صفة يف باب (36)

وَقِضم َمرتعها، وذََرع تُها، جادَّ اغربَّت فقال: جدبًة أرًضا رائٌد وصف امُلجيب: أبو قال
قلوبَهم ودخل أهلها، وتميَّز حاها، َرسْ والتَقى َعْظمها، وخِور َكِرشها، ت ورقَّ شجرها،

الهَزُل. وأمواَلهم الوَهُل،133
كل أكل إذا يقول: رسحاها، والتقى . جوادُّ والجمع املاء، إىل الطريق الجادة: قال:
أكراشه. ت رقَّ وحده الشجر إال مرًعى للجمال يكن لم وإذا املاء، عند التََقيا يليه ما سارح
ومرتع املاء. من بعيًدا كان إذا مذرع: ومرتع الكأل. طلب يف تفرَّقوا أهلها، تميز وقوله:
وماء مطنب ماء ويقولون: للقريب. قارص كألٌ ويقولون: املاء. من قريبًا كان إذا قارص:

بُعده. من طلبه إىل ألجأهم إذا مطلب،
وخَضب ِرمثًا،134 وأبَقل ِشيُحها، خَلع فقال: أحَمَدها أرًضا أعرابي ووصف
أكمامها، وأحلست بُطنانها، وأخوصت ُقريانها،136 ت واخرضَّ نَبتُها، واتَّسق َعرفُجها،135
وشِكرت إبلها، خوارص واحورَّت وخبَّازتها، وذَُرقتها بَقلتُها وأْجَرت جراثيمها، نبُت وأعتم
الناس ووثِق ِثمارها،137 وأماهت تناهيها، وعِقدت ثراها، وعِمد َقتوبتها، وسِمنت َحلوبتها،

بصائرها.
أبًدا، ورقه يسقط ال الذي العضاه: من الخالع أورق. إذا يح، الشِّ خَلع ويُقال قال:
وال القتاد، إال ِعضة، والواحد عضاه، فهو شوك له شجر وكل يتجرد، ال السدر وكذلك
رقاق. ُقضبان فيه نبت إذا بُطنانها أخوصت إذا الشجر، كلح ويُقال األرطى. إال يُعِبل

والفزع. الخوف الوهل: 133
اإلبل. ترعاه نبٌت الرمث: 134

السهل. يف ينبت شجٌر العرفج: 135
السيول. مجاري القريان: 136

ماءً. ُملئت أماهت: 137
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الِعضاه ومن له، شوك ال الذي وهو الشجر: وأخوص اسود. يقول: عرفجها، وخضب
فيها نبت أي بقلتها: أجرت تتامَّ. أي نبتها: اتسق ُعود. فهي يبست فإذا وِقَصده، ِقرشه
إبلها: خوارص واحورت َلم. للسَّ والُحبلة الطَّلح، ثمرة والُعلَّفة: َجْرو. جمع الِجراء، مثل
قيل ترعاه. مرًعى من بطنها انتفاخ والحبط تحبط. ال كي خوارصها عىل أحناها تشد
وقوله: غُزرت. يقول: وشكرت، الحبط. يَرضُّ كما نعم، قال: العبط؟ أيَرضُّ ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي
الثرى َعِمد يُقال: نُُدوَّته، من واجتمع د فتعقَّ يشء عىل منه قبضت إذا وذلك ثراها، عمد
السماء تقيس أن وهو املنكب، الثرى يُجاوز أن فالَعَمد َعِمٌد، ثًرى وهو عمًدا، يَعَمد
الَعُضد، ينُصف ثم امِلرفق، ثم العظمة، ثم الرُّسغ، ثم الكف، وَضح بَلغت فيقول: بامِلرفق،
والتناهي: سنني. حيا ذلك إن فيقال: الثرى. عِمد قيل: املنكب بلغ فإذا امَلنكب، يبلغ ثم
منتهاه انتهى إذا حتى ُمقبًال السيل يمرَّ أن وعقدها يل، السَّ مستَقرُّ وهي تنهية، واحدتها

واملاء. الكأل والصائرة: السيل. طرفا يلتقَي حتى باألبطح دار

األشعث بن محمد بن الرحمن عبد خطبة (37)

فقال: الناس األشعث ابن فخطب امِلربَد، يف األشعث ابن اج الحجَّ قاتَل قالوا:

به ترضب الوَزغة، ذنَب من يبقى كما إال عدوِّكم من يبَق لم إنه الناس، أيها
تموت. أن إال تَلبَث فما وشماًال يمينًا

االحرتاس، بقلة أصحابه يأمر ورأيه، هذا هللا قبَّح فقال: قشري بني من رجل به فمرَّ
األباطيل! ويمنِّيهم األضاليل، ويِعُدهم

الُقشريي. دون امُلحِسن هو األشعث ابن أن يَرون كثري وناٌس
ار: بشَّ قال

َق��ِري��ِن ل��ل��ص��ال��ح��اِت َم��ِل��ٍك إل��ى ص��اح��ب��ي ��ل��ُت ح��مَّ ال��بُ��رِد ك��َع��ص��ِب وَح��م��ٍد

آخر: وقال

وَق��َواِم واض��ٍح ب��َوج��ٍه تَ��ُروُق ح��دي��ثُ��ه��ا ال��رِّي��اِض ك��نُ��وَّاِر وِب��ك��ٍر
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أِذن ثم يوًما، له فأِذن له، يأذن من أول لألحنف يأذن معاوية كان الحسن: أبو
معاوية: له فقال واألحنف، معاوية بني جلس حتى األشعث بن ملحمد

املجلس يف إيلَّ ليكون إال قبلك له آذَن لم إني ، ذالٍّ نفسك من أحسسَت لقد
أبقى فإنه بكم؛ يُراد ما فأريدوا تأديبكم، نملك أموركم نملك كما وإنا دونك،

ألدبكم. وأحسن لنعمتكم،

وقد تركتها قال: مكة؟ تركت كيف أُصيل، يا الُخزاعي: ألُصيٍل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال
. تَقرَّ القلوب دَِع ملسو هيلع هللا ىلص: فقال إذخُرها. وأعذَق َسَلمها، وأمَرش ثُماُمها، أحَجن

فقال: طريقه، عن البادية من قِدم حني الُعقييل الصقيل الكالبي زياد أبو وسأل
من الربيع، من ِصالًال ووجدت الَحرَّة، َمقاطِّ يف الربَذة إىل فأصعدت الحج من انرصفت
يف أَزل فلم الَقفعاء، أذن يف إبيل ألنَخُت شئت لو حتى وَقرَمل، وِصلِّيان، َخمص، َخضمة

أهيل. بَلغت حتى شيئًا منه أحسن ال َمرًعى
الصفراء وجدت أنساه؛ ال الكأل من منظًرا َفْلج ببطن رأيت الكالبي: م سالَّ وقال
املال بأفواه وأمسك أطاع قد وُحربُث َقْفعاء تحتهما اإلبل، نُحور يرضبان والحمراء
أرًضا وذم األجارع. يف ناقعًة الحوذان وتركت — رءوسها ترفع أن تقدر ال أي —
يقيِّد وال ِذيبُها، يسكت وال حيَّاتها، تيصء األجرب، ِجلد ِمثل ماحلًة أرًضا وجدنا فقال:

راكبها.
أرشب كنت قال: الِخصب؟ من رأيَت ما أعجُب ما الُخضري: ألبي قلت النرض: وقال
الَكْمأة ورأيت أنفي، جدع أت تجشَّ إذا ممارًصا وقارًصا جرٍّا، الشفتان تجرُّها رثئًة

فيَعِطس. الكلب ه يشمُّ والورض بَمناسمها، اإلبل تدوسها
الكلب أرى كنت البادية: أهل من رجل قال نَبهان، بن امُلنتجع قال األصمعي، قال

عنها. ويميض ها فيشمُّ الخالصة عليها بالَخَصفة يمر
رائًدا قوم بعث قال: طي أعراب فصحاء بعض أخربني قال، ُكناسة بن محمد
النِّيب. بأخفافها تَقَلعها ِشيب، ُمتفرقة وكمأٌة وتعاشيب، ُعشٌب قال: وراءك؟ ما فقالوا:
مأد، ثأٌد ُعشٌب قال: وراءك؟ ما فقالوا: آخر فأرسلوا كذب. هذا شيئًا، تصنع لم قالوا:
ألن وقال: تَْعد. وهي الناب منه تشبع سعد، بني نساء كأفخاذ َجعد، ُمتدارك َعْهد، مويلُّ

تعدو. وهي األكل أمكنها كثريًا كان وإذا اإلبل، عليه وقفت قليًال كان إذا النبت
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غيًال، وماءً بقًال، رأيت أحدهم: فقال ِخصب، يف يرتادون أوالده رجٌل بعث وقالوا:
ديمة، عىل ِديمًة رأيت الثاني: وقال ليًال. الرائد يحسبها ميًال، تميل وخوصًة سيًال، يسيل

العظيمة. قبل الناب منه تشبع وكألً قديمة، غري عهدها يف
وجدت فقال: لنا. فارتَْده وكذا كذا وادَي ايِت عبيد: بن ألوىف قيل ُمجيب: أبو وقال
يُبِسه من أُوقد إذا دخان له ليس الذي والهرمى قال: مى. َرشْ وعشبًا َهْرمى، ُخشبًا به

رشم. عشٌب هذا يُقال: الضخم، العشب والرشمى: وِقدمه.
الَعنز واخَرنفَشت األرض، أكألت قد قيل: الناُس أحيا إذا الكلبي: زيد بن َهِرم وقال

الوَرض. الكلب ولِحَس ألختها،
لتنطح يها ِشقَّ أحد يف َروَقيها وتنصب شعرها، ينتفش أن العنز ِنفاش آخر: وقال
ملا الورض: الكلب ولحس نفسها. وأعجبتها ازدهت حني األَرش من ذلك وإنما صاحبتها،

يلحسه. شيئًا للكلب يدعون ال الجدب يف ألنهم منه؛ يُفِضلون
العشمى فأما َعْشمى. أْرمى أرًضا وجدت قال: الرائد أجدب إذا ُمجيب: أبو قال
َعَشمة. هو إنما للشيخ: ويُقال الَهبوة، من يَعَشم وإنما األعشم، الشجر فيها يُرى فالتي

شجرة. أصل فيها فليس أرمت فالتي األرمى فأما
يريد باركة. نعامٌة كأنها عراًدا ُجراَد تركت األعراب: بعض قال ُعبيدة، أبو قال

تميم. بالد نبت من وهي نَبْتها، الِتفاف
وأِرشت سِمنت يقول: ِمعزاها. تظالم أرًضا خلَّفُت قال: وراءك؟ ما ألعرابي: وقيل
وأظلم َوَرل، من أظلم ليس العرب: وتقول حيَّة. من أظَلُم ليس العرب: وتقول فتظاملت.

األسدي: قال ذئب. من أكسب تقول: وكما ذئب. من أغدر تقول: كما ذئب. من

َف��ق��َع��ُس أن��ص��َف��ت��ن��َي م��ا َف��ق��َع��ٍس إل��ى ح��يَّ��ًة أُخ��اِص��ُم أنِّ��ي ل��و ل��َع��م��ُرَك
يَ��ق��ِب��ُس آلَخ��َر م��ن��ه��م ح��اط��ٌب أت��ى وب��ي��ن��ه��م ب��ي��ن��ي ال��داءُ م��اَت ق��ل��ُت إذا
أط��َل��ُس ب��ال��لَّ��ي��ِل وال��ذئ��ُب ال��َغ��ض��ا ذئ��اُب ك��أنَّ��ك��م إل��يَّ ُط��ْل��ًس��ا ل��ك��ُم ف��م��ا

الفزاري: وقال

األه��اض��ي��ِب ُص��مِّ م��ن األس��اِوَد أِو َل��ِث��ٌق ن��ابُ��ه��ا أْف��ع��ى أُخ��اِص��ُم ول��و
ال��ذِّي��ِب م��ع يَ��ْس��ع��ى َج��م��ُع��ه��م َل��ج��اءَن��ي أك��ي��ل��ِت��ه ف��ي ذئ��بً��ا أُخ��اِص��ُم ول��و
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يرضبون وبها — والحيَّات الذئاب خاصمنا لو أنَّا لنا قومنا ظلم من بَلغ يقول:
علينا. لهما لقَضوا — الظلم يف املثل

تلحسه وإنما الُعشب، قلة يف هذا الجليلة. لِحست الدقيقة، شِبعت إذا العرب: وقالت
وِقَرصه. لِقلَّته الناقة

فلما عليهم، تتابعت سنني بعد لهم رائًدا قوم بعث قال: الكالبي زياد أبو ثنا وحدَّ
منه وتشكَّت الَربوك، الَجمل منه يَشبَع بَقًال رأيت قال: وراءك؟ ما له: قالوا إليهم رجع

بأخيه. الرجل وهمَّ النساء،
وأما لِقَرصه. منه يتمكن لم قائًما قام لو يقول: الربوك»، «الجمل قوله أما قال:
لم يقول: الِوطاب. أصغر كاء والشِّ كوة، الشَّ من مأخوذ فإنه النساء، منه وتشكت قوله:
إىل يدعَوه أن همَّ أي بأخيه؛ الرجل وهمَّ وقوله: الوطاب. يف فيمخض بعد اللبن يكثر

الِخصب. أيام يف يصنعون كما منزله
َمن القوي يأكل أن وإىل الجريان، وغزو الطوائل، طلب إىل يدعو الِخصب غريه: وقال
كُمرِسل. فيه حابس وكألٌ لة، ُمعقَّ اإلبل منه تشبع كألٌ الكأل: يف وقالوا منه. أضعف هو
كبُد منه يتجع كأل وتقول: أرسلتها، أو حبستها عليك سواء كثرته من يقول:

الباهيل: وأنشد امُلِرصم.

َرِع��يَّ��ْة وال ال��بَ��ق��ُل ف��نَ��بَ��َت َرِويَّ��ْة َم��ْط��رًة ُم��ِط��ْرن��ا ثُ��م

األصمعي: وأنشد

��ح��اُب ال��سَّ َم��س��اِرِح��َك ع��ل��ى وج��اَد ُزنَ��ي��ٍب أب��ا ال��ُج��ي��وَش ف��ج��نَّ��بَ��َك

له. دعاءً يكون وأن عليه، دعاءً يكون أن يجوز
اآلخر: وقال

ال ��ا إمَّ َغ��نَ��ٍم م��ن ثَ��لَّ��ًة أو ِج��م��اال أو ل��ِك نُ��وًق��ا انَّ ل��َو م��اال انَّ ل��َو األرُض أْم��َرَع��ِت

تتابعت فقال: املطر، عن الحجاز من قِدم رجًال اج الحجَّ سأل األعرابي: ابن وقال
بالِجرَّة. رَّة الدِّ واحتُلبت امِلعزى، وظاملت ار، فَّ السُّ منَعت حتى األسِمية، علينا
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والتبيني البيان

مطر، من أصابني ما فقال: املطر، عن فسأله اج الحجَّ عىل رجل دخل قال: لقيط
فيها وتتنافش النريان، فيها تطفأ َمحلَّة إىل أُظِعنْكم هلمَّ يقول: رائًدا سمعت ولكني

رَّة. الدِّ تتنزل حتى الِجرَّة، بها وتبقى امِلعزى،
األوىل: فقالت أبَويهما، مراعي يف الُخس ابنة إىل امرأتان تخاصمت قال: زيد، أبو
األخرى: قالت إطريح. وَسناٌم ورصيح، ِرغوة الُخس: ابنة قالت اإلسيلح. ترعى أبي إبل

والِجرَّة. رَّة الدِّ رسيعة الُخس: ابنة قالت الَخلَّة. أبي إبل َمرعى
ترتعي يشءٍ أيَّ به: يسوقون وبنوه وعِمي، َكِرب بعدما جعفر بن األحوص وقال
آخر، بمكاٍن فارتعت عادت إنها ثم ُسوقوا. قال: والضغة. الثمام عرف قالوا: اإلبل؟
بعيد. ِشبٌع عويد، ُعوٌد قالوا: والغمضة. الِعضاه قالوا: اإلبل؟ ترتعي يشء أي فقال:
وِصلِّيانًا. نَِصيٍّا قالوا: اإلبل؟ ترتعي يشء أي قال: آخر بلًدا بَلغوا إذا حتى سوقوا. وقال:
ترتعي يشء أي فقال: سألهم ثم واشبعوا. ارَعوا لذُراها، َمطَولة لرعائها، مكفية قال:

منها. وُخِلق منه ُخِلقت قال: الرِّمث. فقالوا: اإلبل؟
ال أنك ذلك وعالمة الرِّمث، من اإلبل ُخلقت ما أول أن الناس وزعم صاعد: أبو قال

اإلبل. إال تريده دابًَّة ترى
عابس. وامَلرعى يابس، الثرى قال: وراءك؟ ما لرؤبة: وقيل

حرس. لنا ينام وما فرس، لنا يرقد ما أصبحنا األعراب: من امرأة وقالت
يَهنأ رشيًفا وال عينَيها، تصربِّ امرأًة أرى ال يقول: ما كثريًا امُلجيب أبو كان قالوا:

يمنة. ِنطاق تلبس امرأًة وال بعريًا،
ال فقال: كالمه، استحسنوا قد أنهم فعرف بالبرصة، بُردة أبي بن بالل وخطب

منا. تسمعون ما أحسن تقبلوا أن منَّا، تعلمون ما سوء يمنعكم
فيهم. جفاءٌ لوال األعراب، من بالسلف أشبه قوٌم ما العزيز: عبد بن عمر وقال

األعراب. دعاء فاسمع الدعاء، تتعلم أن أردت إذا مروان: أبو غيالن وقال
ثالث؛ سحائب أصابتنا فقال: املطر عن اج الحجَّ وسأله ُسليم، بني من رجل وقال
الثانية أصابتنا ثم لُْحمة؛ للكبار الصغار فكان ِكبار، وَقطٍر ِصغار بَقطٍر بَحوران سحابة
الكمأة وصَدعت الرجع، وحرقت التِّالع، وأسالت الَعزاز، ورَحضت الدِّماث، فلبَّدت بُسواء
ماء يف وأقبلنا واٍد، كل وأفعمت اآلحاد، فمألت بالقريتنَي الثالثة أصابتنا ثم أماكنها؛ عن

وجارها. من ويستخرجها الضبُع يجرُّ
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اإلعصار، ظَهر فقال: املطر عن وسأله مروان بن ملحمد أسد بني من رجل وقال
َسنة. عام أنه وأيقنَّا الخبئة، من أرشف ما وأُكل الُغبار، وكثُر

كان اإلسكندر أن جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد عن العتَّاب، بن الحسن أبو قال
إليه، فخرج فيها، به مؤدِّ كان بمدينٍة مرَّ حتى أهلها، وقتل هدمها إال مدينًة يدخل ال
عىل وآتاك أمرك لك زيَّن من أحقَّ إن امللك، أيها له: فقال وأعظمه، اإلسكندر فألطفه
عني تشفِّ أال وأُحبُّ منك، ملكاني فيك طِمعوا قد املدينة هذه أهل وإن ألنا، هِويت ما كل
عىل يقدر ال ما ذلك من اإلسكندر فأعطاه لهم. سألتك ما كل يف تُخالفني وأن فيهم،
قال: أهلها. وتقتل وتُخربها تدخلها أن حاجتي فإن قال: منه توثَّق فلما عنه، الرجوع

مخالفتك. من بد وال سبيل، ذلك إىل ليس
الفرج. وانتظار الصمت، العبادة أفضل عنه: تعاىل ريضهللا طالب أبي بن عيل وقال
جبهة يف فرج عىل لهفاه وا اج: الحجَّ حبس عليه طال وقد املهلَّب، بن يزيد وقال

ألف! بمائة وطلبة أسد،
يف وهو بُردة أبي بن بالل عىل الُفقيمي رباط بن ُدُرست دخل األصمعي: قال
النَّعم. ُحْمر الُكره من بنصيبي ني يرسُّ ما بالل: فقال به، شامت أنه بالل فَعِلم الحبس،

منه. لك هللا أكثر فقد درست: فقال
أسماء عمر بن يوسف إىل يرفع عمر بن يوسف ان سجَّ كان عدي: بن الهيثم قال
اآلالف العرشة هذه اقبض األشعري: موىس أبي بن بُردة أبي بن بالل له فقال املوتى،
ِجئني عمر: بن يوسف له فقال املوتى، يف اسمه فرفع قال: املوتى. يف اسمي وارفع درهم
أيًضا وأنا قال: القتل. أخاف فإني يفَّ؛ هللا اتَِّق َويَحك، فقال: فأعلمه، إليه فرجع به.
مخدَّة وجهه عىل فوضع قتلك. من بد وال قتيل، من أهَوُن قتلُك قال: ثم تخاف. ما أخاف

املال. مع نفسه فذهبت
قال العذاب، يف عليه ألحَّ ملا االستخراج صاحب فإن املقفع138 بن هللا عبد وأما
وسخائي وفائي عرفَت وقد ترضاه؟ ربًحا أُرِبحك وأنا مال أعندك االستخراج: لصاحب

كان ُمتعلق. البيان وقوة والبالغة الفصاحة يف بمنزلته يتعلق لم الذي البليغ الكاتب هو املقفع: ابن 138
ولده فنشأ فارس، خراج يوسف بن اج للحجَّ يتوىل وكان املجوس، ِنحلة ينتحل خوزي داذويه والده
سن يف وهو فجاء واآلداب، بالعلوم وأُولع إسالمية، تربيًة وُربي اليسار، أبناء عليه ينشأ ما عىل روزبة
عىل كتب التبيان. ومتانة البيان ُحسن يف غبار له يَُشق ال شبابه ميعة عىل وكان اآليات، آية العرشين
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مخافَة به ق ترفَّ مال عليه صار فلما ذلك، إىل فأجابه النجم. هذا ِمقدار فعيِّنِّي وِكتماني،
ماله. فيَتْوى العذاب تحت يموت أن

آية أي أخربتني لو قال: تقرأ. وأنت البارحة بك مررت الغزَّال: لعمٍرو رجل وقال
الليل. من بقي كم ألخربتك فيها كنت

العبَّايس عيل بن لعيىس العبَّاسية الدولة عهد ويف ُهبرية، بن عمر بن يوسف بن لداود أمية بني عهد
البرصة، عىل واليته أياَم عيل بن سليمان أخيه خدمة يف أمره آخر كان ثم أسلم، يَديه وعىل اح، السفَّ عم
اليونانية عن املنصور جعفر ألبي تُنقل التي الُكتب يصوغ وكان هللا. بعبد ى وتسمَّ به، واختصَّ له وكتب
األسفار من الفاريس اللسان من العربية إىل هو ينقله كان عما فضًال امُلبني، العربي القالب يف والفارسية
إن ويُقال و«اليتيمة»، الصغري» و«األدب الكبري» و«األدب و«التاج» ودمنة» «كليلة مثل النافعة، البديعة

نقله. من ال وضِعه من ودمنة» «كليلة كتاب
فاضت، ثم ففاضت َرويٍّا، لها أضبط ولم ِريٍّا، الخطب من رشبت قوله: مأخذه عىل الدال كالمه ومن

وجهه. هللا كرَّم عيل اإلمام خطب بالخطب واملراد كالًما. غريها وليس نظاًما، هي فال
إذ األرشاف، عائف املربد وكان بالبرصة)، (موضع بامِلربد ُوقوًفا ُكنَّا قال: َشيبة، بن شبيب وحدَّث
الظليل، وظلِّها نريوز إىل ِملتم لو قال: ثم السالم علينا فردَّ بالسالم، وبدأناه به فبَشبَشنا املقفع ابن أقبل
فإن الثقل؛ جهد من دوابَّكم وأَرحتُم األرض، تمهيد أبدانكم فعوَّدتم العجيب، ونسيمها املديد، وسورها
قال املكان بنا استقرَّ فلما وِملنا، فقِبلنا تنالوه. يشءٍ من لكم هللا قىض ومهما تفلتوه، لم تطلبونه الذي

أعقل؟ األمم أي لنا:
فارس. فقلنا: فارس، من أصله أراد لعله فقلنا بعض، إىل بعضنا فنظر

الخلق، من كثري عىل وغلبوا امُللك، من عظيًما ووجدوا األرض، من كثريًا ملكوا إنهم بذاك، ليسوا فقال:
نفوسهم. يف حكم باقَي ابتدعوا وال بعقولهم، شيئًا استنبطوا فما األمر، عقد فيهم ولبث

فالروم. قلنا:
صنعة. أصحاب قال:

فالصني. قلنا:
ُطرفة. أصحاب قال:

فالهند. قلنا:
فلسفة. أصحاب قال:

فالسودان. قلنا:
هللا. خلق رش قال:

ك. فالرتُّ قلنا:
ُمختلسة. كالٌب قال:

فالخزر. قلنا:
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مصحفه إىل فرجع املظلوم. عىل يردُّ املؤمنني أمري يقول: رجًال البرصي ج مؤرِّ وسمع
الرحيم». الرحمن هللا «بسم براءة عىل فردَّ

رشبت إن له: وقيل يعطش، فيه مات الذي مرضه يف مروان بن امللك عبد وكان
صالح أنا قال: املؤمنني؟ أمري حال كيف فقال: الُعوَّاد بعض يوم ذات فأقبل مت. املاء

يقول: أنشأ ثم هلل. والحمد

َس��واِج��ُم وال��ُع��ي��وُن وُم��س��ت��خ��ِب��راٍت ال��رَّدى ب��ن��ا يُ��ري��ُد ع��نَّ��ا وُم��س��ت��خ��ِب��ٍر

مات. ثم فرشب نفيس. تلف فيه كان ولو ماءً اسقوني ويلكم،
غزواته، بعض إىل مرة ذات فخرج ك، للرتُّ غزَّاءً رجًال الفهري َمسلمة بن حبيب وكان
قالت: تعاىل. هللا شاء إن الجنة أو الطاغية ُرسادق قال: موعدك؟ أين امرأته: له فقالت
الطاغية رسادق يف فوجدها فجاء به. كنت املوضعني أي إىل أسبقك [أن] ألرجو إني

ك. الرتُّ تُقاتل
إنك بَيض: ابن له قال املهلَّب، يزيد بن ُمخلَّد األسدي زيد بن الُكميت مدح وملا

تمركم. من أجود تمُرنا ولكن نعم، قال: َهَجر. إىل التمر َلكالجالب امُلستِهلِّ أبا يا

سائمة. بقٌر قال:
فقل. قلنا:

فَضِحكنا. العرب. قال:
املعرفة. من حظي يفوتني فال النسبة من حظي فاتني إذ ولكن موافقتكم، أردت ما إني أَما فقال:
يجود وأدم، َشعر وسكان وغنم، إبل أصحاب أُثرت. آثاٍر وال لها، ُمثِّل مثال غري عىل حكمت العرب إن
قدوة، فيكون بعقله اليشء ويصف ومعسوره، ميسوره يف ويُشارك بمجهوده، ويتفضل بقوته، أحدهم
ِهمُمهم، ورفعتهم أنُفسهم، أدبَّتهم فيقبُح. شاء ما ويُقبِّح فيحُسن، شاء ما ن ويُحسِّ ُحجة، فيصري ويفعله
وبَلغ الفخر، لهم رفع حتى أنفسهم، يف وحباؤهم فيهم، هللا ِحباء يَزل فلم وألسنتهم، قلوبهم وأعلتهم
فيهم الخري الحرش. إىل بهم وخالفته دينه وافتتح الدهر، عىل الدنيا بملكهم لهم وختم الذِّكر، أرشف بهم
هم حقَّ وضع فمن ِلْلُمتَِّقنَي﴾. َواْلَعاِقبَُة ِعبَاِدِه ِمْن يََشاءُ َمْن يُوِرثَُها َِّ هلِل اْألَْرَض ﴿إِنَّ سبحانه: قال ولهم،
وباتهامه لإلسالم، الكيد بدعوى ُقتل للَجنان. أكبَُت باللسان الحق ودفع ُخِصم، فضلهم أنكر ومن خرس،

عليه. لضغن كان ذلك أن والحقُّ بالزندقة،
١٤٢ه/٧٥٩م. سنة البرصة وايل معاوية بن سليمان وقتله ١٠٦ه/٧٢٤م، سنة ُولد
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إليه صار ثم األهواز، أمراء من أمريًا فمدح بالرشاب، ُمولًعا الِحمريي السيد وكان
فجلس إليه، وصل ثم رشب يوٍم ذاَت كان فلما الرشاب، وأغبَّ إليه، يصل فلم له، بمديحه
هذا! يفعل هاشم أبا أظن كنت ما له: فقال الرشاب، ريح منه وشمَّ فقرَّبه بُْعد، من
ي هلمِّ جارية يا قال: ثم يُمازحه. هذا. من أكثر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آل ملادح يُحتمل ولكن
السيد: قال َميتَحنًحا. َدورق مائتَي هاشم أبي إىل ادفع ُوكالئه: بعض إىل كتب ثم الدواة.
حرفني بني جمعك قال العي؟ من رأيَت يشء وأيَّ قال: هو! ما أبلغ األمري أظن كنت لقد
وحمل ففعل، حالها. عىل مينًا ودع بحنًحا الخيشة هذه امُح بأحدهما، تجتزئ وأنت

غبيًطا. فأخذها الكتاب
قومك ُسْدت كيف للُحصني: امُلنذر بن الُحصني امرأة قالت قال، قائد بن هللا عبد

اإلقدام. شديد الرأي، سديد ألني قال: دميم؟ وأنت بخيل وأنت
وأنت الخالفة يف تطمع كيف امللك: عبد بن لهشام امللك139 عبد بن َمسلمة وقال

زبَّان: قال عفيف. وأني حليم ألني قال: جبان؟ وأنت بخيل

َم��ئ��وُف م��ن��ه��ُم خ��ط��ي��ٍب ك��لُّ ُج��وُف يَ��راٌع بَ��دٍر بَ��ن��ي إنَّ
ال��ت��ث��ق��ي��ُف يَ��ن��ف��ُع��ه ال أه��َوُج

وكان تعلوه. كانت لُصفرٍة الصفراء؛ الجرادة ب ويُلقَّ سعيد، أبا يُكنى كان امللك: عبد بن َمسلمة 139

منها وقالع، وحصون بالد بني كثرية فتوًحا الروم يف فتح دربًا. وقائًدا بطًال، وفارًسا باسًال، شجاًعا
وكثري وطرسوس، والزريانني، وسبسطية، وقمونية، وهرقلة، وأذارولية، عمورية، وحصن طوانة، حصن
مسلمة أخوه رأسه وعىل جيًشا امللك عبد بن سليمان ز جهَّ ٩٨ه سنة ويف رشحه. يطول مما غريها
أن يف مسلمة راَسلوا الحصار أهلها عىل اشتد فلما املدينة، وحاَرص الخليج فعرب القسطنطينية، لفتح
رصفت إن البطريق: لالون الدولة عظماء فقال عنوًة، يفتتحها أن إال فأبى ديناًرا، رأس كل عن يُعطوه
ووعده وذويه، نفسه عىل واستأمنه مسلمة، إىل جاء منهم استوثق فلما علينا. ملَّكناك املسلمني عنا
يكر أن يف حر ذلك بعد هو ثم املدينة، أهل ليطمنئَّ قليًال بعسكره ى تنحَّ هو إذا املدينة له يفتح أن
امللك واعتزل الرسير، واقتعد التاج فلبس الون ودخل الرساتيق. بعض إىل ى وتنحَّ مسلمة فانخدع عليهم.
ونزل بجيوشه، راجًعا كرَّ الون بخديعة مسلمة علم وملا كنيسة. يف ُمعتكًفا املسوح ولبس ثاوذوسيوس،
الرجل كان حتى آخر، جيٌش يلَقه لم ما جنده ولقي أشهًرا، لها ا ُمحاِرصً وظل القسطنطينية، بفناء
والروم والفرنج البلغار من الون استجاشهم الذين أولئك خوف وحده العسكر من يخرج أن يخاف
بالد يف وملسلمة القسطنطينية. عن بجنوده رجع سليمان موُت مسلمَة بَلغ وملا األجناس. من وغريهم
وفرَّق وقتله، وقاتله مسلمة إليه سار امللك عبد بن يزيد عىل املهلَّب بن يزيد خرج وملا عظيم. بالءٌ الرتك
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ربيعة: بن َلبيد وقال

َف��ي��ص��ال ال��َم��ج��ام��ُع ال��ت��فَّ إذا خ��ط��ي��بً��ا ال��َوج��ا ع��ل��ى ال��ُخ��روَق يَ��ج��ت��اُب وأب��ي��َض

الشغب: وذم اإلنصاف مدح ويف والخطابة، العلم تفضيل يف وقال

تَ��ع��ل��ي��م��ي ُم��ع��لِّ��م��ي ك��َف��اك ول��ق��د َخ��ل��ي��ق��ت��ي واب��ت��ل��ي��ُت بَ��َل��وتُ��ك ول��ق��د

َلبيد: وقال

األج��رِب ك��ِج��ل��ِد َخ��ل��ٍف ف��ي وب��ق��ي��ُت أك��ن��اِف��ه��م ف��ي يُ��ع��اُش ال��ذي��ن ذه��َب
يَ��ش��َغ��ِب ل��م وإْن ق��ائ��لُ��ه��م ويُ��ع��اُب وخ��ي��ان��ًة َم��غ��ال��ًة يَ��ت��أكَّ��ل��وَن

جندب: بن زيد وقال

ال��ُخ��َط��ِب ع��ِن وأْغ��ن��اه��م ال��ِج��داِل ع��ِن َس��ع��يُ��ه��ُم ض��لَّ ِرج��اًال أْغ��ن��ى ك��اَن م��ا

ُزرارة: بن لقيط وقال

ِش��غ��اِب ف��ذو تُ��ش��اِغ��بْ��ن��ي وإْن ِع��ق��اٍب ذو ع��اق��ب��ُت إذا إنِّ��ي

جمع املهلب آل أمر من انتهى وملا وُحماتها. األموية الدولة أعضاد كانوا وقد املهلب، آل وأهلك جموعه،
هشام عهد يف مسلمة وتُويف ١٠١ه/٧١٩م. سنة يف وذلك وخراسان، والبرصة الكوفة والية يزيد أخوه له

بقوله: يزيد بن الوليد ورثاه ١٢٣ه/٧٤٠م. سنة

ال��ُم��ع��َج��م��ْة ب��ال��ُك��ت��ِب ي��خ��بَّ��اِن واس��ٍط م��ن بَ��ري��داِن أت��ان��ا
َم��س��ل��م��ْة تُ��ب��ع��َدْن ال أم��س��ل��َم ال��رَّدى إال ال��ب��ع��ُد وم��ا أق��وُل
ُم��ظ��ل��م��ْة أص��ب��ح��ْت ف��ق��د تُ��ض��يءُ ال��ب��الِد ف��ي ل��ن��ا ن��وًرا ك��ن��َت ف��ق��د
ال��ج��م��ج��م��ْة ع��ن ال��ي��ق��ي��ُن ف��ج��لَّ��ى ال��ي��ق��ي��َن نَ��خ��ش��ى ل��نَ��ع��ِي��ك ك��تَ��ْم��ن��ا
أيِّ��م��ْة وك��م ال��ع��دوِّ ب��أرِض تَ��الف��ي��تَ��ه ي��ت��ي��ٍم م��ن وك��م
م��ع��ل��م��ْة راي��ًة ل��ه��ا ن��ص��ب��َت دًم��ا درَّت ال��ح��رُب إذا وك��ن��َت
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والتبيني البيان

أحمر: ابن وقال

ُم��ط��ِع��ِم ِب��يَ��ه��م��اءَ س��اٍر ال��نَّ��دى ُم��ص��اف��ي َس��َم��ي��ذٍَع تَ��يَّ��ح��اٍن م��ن ح��لَّ��ه��ا وك��م
َش��يْ��ظ��ِم ال��ح��يِّ وف��ي غ��وَّاٍص األم��ِر ع��ل��ى ��ب��ا ال��صَّ ه��بَّ��ِت إذا ِم��ت��الٍف ال��ب��ط��ِن َط��ِوي

اآلخر: وقال

ف��يُ��ج��اُب ظ��ال��ًم��ا ل��يَ��غ��زَو ي��دع��و َس��َم��ي��ذٍع ال��ق��م��ي��ِص ُم��ن��خ��ِرَق وأَغ��رَّ
أط��ن��اُب أرس��انُ��ه��ا ف��ك��أنَّ��م��ا ال��َوج��ا م��ن ال��ِج��ي��اِد أرس��اَن م��دَّ ق��د

اآلخر: وقال

َرَواِن ال��رِّم��اِح وأط��راُف ويَ��دن��و خ��ي��ان��ٍة ع��ن��َد ال��طَّ��ْرَف يَ��ُغ��ضُّ ك��ري��ٌم
َخ��ِش��ن��اِن خ��اَش��ن��تَ��ه إْن اه وح��دَّ َم��ت��نُ��ه الَن اليَ��ن��تَ��ه إْن ��ي��ِف وك��ال��سَّ

آخر: وقال

ُس��َوي��دا ب��َس��يِّ��ئ��ٍة أذُك��ْر ول��م ُس��َوي��ٌد ع��نِّ��ي َط��ْرَف��ه يُ��ق��طِّ��ُع
َص��يْ��دا ف��اتَّ��خ��ذَنَّ األُْس��ِد وغ��يْ��َر تَ��س��َل��ْم األرِض َش��وِك ِح��داَد تَ��َوقَّ

آخر: وقال

ال��رِّج��اْل س��ؤاُل ال��م��وُت ف��إنَّ��م��ا ال��ِب��ل��ى َم��وَت ال��َم��وَت تَ��ح��َس��بَ��نَّ ال
ال��س��ؤاْل ل��ذُلِّ ذاك م��ن أَش��دُّ ذا ول��ك��نَّ م��وٌت ِك��اله��م��ا

َمطري: بن وللحسني

ال��َم��ك��ارِم واك��ت��س��اُب ال��َم��ع��ال��ي ِط��الُب َل��ح��ِم��ه ب��َواف��ِر أْودى َرج��ًال رأْت
ص��اِرِم ال��ِه��ن��ِد َج��وه��ِر م��ن ق��اط��ٍع ع��ل��ى ِث��ي��ابَ��ه ك��أنَّ َض��ربً��ا ال��َح��ش��ا خ��ف��ي��َف
ال��َم��ش��اِت��ِم إح��دى ال��ِف��ت��ي��اِن ِس��َم��َن أرى ف��إنَّ��ن��ي تَ��ع��َج��ِب��نَّ ال ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت

األمر يف عبَّاس بن هللا عبد رأى إذا عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر وكان
غوَّاُص. ُغْص يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب ِجلة مع يعرض
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أحمر: ابن وقال

األص��يَ��ِد؟ ال��لَّ��ج��وِج ُم��خ��اَص��م��ِة ف��ي أو س��ائ��ٍل ل��َم��وِق��ِف ق��وٌم الَم��ن��ي ه��ل

قوله: عىل التطبيق يف ربيعة بن لبيد وقال

ُم��ع��ِج��ب��ا ُح��ك��ًم��ا أُوت��ي��َت ق��د إنَّ��ك َم��ن��ِص��ب��ا األك��رم��ي��َن ب��َن َه��ِرَم ي��ا
ط��يِّ��ب��ا واغ��نَ��ْم ال��َم��ف��ِص��َل ف��ط��بِّ��ِق

آخر: وقال

ِن��ق��اال تُ��ن��اِق��لُ��ه َش��َرٍك ع��ل��ى ��ْت ل��جَّ ال��َق��ع��ق��اُع بَ��دا أْن ��ا ف��ل��مَّ
ال��ِم��ث��اال ب��ال��نَّ��ع��ِل ط��بَّ��ق��َت ك��م��ا وط��بَّ��ق��تْ��ه ال��ح��دي��َث تَ��ع��اَوْرَن

أحمر: ابن وقال

األم��ِر تَ��دبُّ��ِر ب��ع��َد ب��ال��ِع��ل��ِم ل��ي وك��ي��ف َع��ِل��م��ُت ِع��ل��ٍم ذا ك��ن��َت ل��و

وقال:

األم��ِر ع��ل��ى ُم��غ��اِل��ب��ٍة َف��ِت��ٍق وال ال��ح��دي��ِث ب��َش��وش��اِة ل��ي��س��ْت

وقال:

نَ��ْزُر ب��ع��ِده م��ن وَك��الُم��ه��ا َم��واِض��ِع��ه ع��ل��ى ال��ح��دي��َث تَ��َض��ُع

وقال:

ُم��واِث��ب��ا ف��ولَّ��ى َش��ْغ��ٍب ذا ك��اَن وق��د ت��رك��تُ��ه ��ج��اِج ال��ضِّ ف��ي ُم��ِض��لٍّ وَخ��ْص��م

الصبيح فقال: الُعكيل اخ شمَّ بن أكتَل عنه، تعاىل ريضهللا طالب، أبي بن عيل وذكر
داره. يف لنفسه مال بيت اتَّخذ من أول وهو الفصيح.

389



والتبيني البيان

بعدي سيكون قال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن الحسن، عن معمر، عن املبارك، بن هللا عبد
الِجيَف. من أنتَُن وقلوبُهم منابرهم عىل الحكمة يُعطون أمراء

اج للَحجَّ خطبة (38)

فجلست الجمعة، إىل غدوت قال: سليمان، بن مالك عن الضبعي، سليمان بن جعفر
قال: ثم امِلنرب اج الحجَّ فَصِعد امِلنرب، من قريبًا

ويراه صحيفته يف يقرؤه فيما فكَّر امرٌؤ نفسه، حاَسب امرٌؤ عمله، ر زوَّ امرٌؤ
قلبه بِعنان أخذ امرٌؤ ذاكًرا، همه وعند زاجًرا، قلبه عند كان امرٌؤ ميزانه، يف
قاده وإن وتِبعه، قِبله هللا طاعة إىل قاده فإن جمله؛ بِخطام الرجل يأخذ كما

ه. كفَّ هللا معصية إىل

األهتم، بن هللا عبد بن هللا وعبد الُهذيل، املليح أبا املهالبة إىل أرطاة بن عدي وبعث
إال أحفُظه قط كالًما تمنَّيت ما وهللا هللا: عبد فقال الحسن، فتكلَّم البرصي، والحسن

يومئٍذ. الحسن كالم
أبوه: له فقال عنه، تعاىل هللا ريض عليٍّا، الزُّبري بن ُعروة بن هللا لعبد ابٌن ص وتنقَّ
الدنيا فاستطاعت شيئًا قط الدين بنى وال الدين، هدمه إال قط شيئًا الناس بنى ما وهللا
يأخذون لكأنما وهللا وذمه؟ عيبه من مروان بنو يُظهر كيف عيلٍّ إىل تَر ألم هدمه.
وهللا واملديح؟ التأبني من موتاهم به يندبون ما ترى وما السماء. إىل رفًعا بناصيته

الِجيَف. عن به يكشفون لكأنما
بُني، أي االستخفاء: أراد حني محمد البنه الحسن بن هللا عبد قال قال، الحسن أبو
بُني، أي االستماع. حسن يف هللا حق إيلَّ فأدِّ تأديبك، حسن يف هللا حق إليك مؤدٍّ إني
تدعوك التي امَلواطن يف الفكر بطول الكالم عن واستغِن البذاء، وارفض األذى، ُكفَّ
احذر صوابه. ينفع وال خطؤه فيها يرضُّ ساعاٍت للقول فإن القول؛ إىل فيها نفسك
يوشك فإنه ا؛ غاشٍّ كان إذا العاقل مشورة تحذر كما ناصًحا، كان وإن الجاهل مشورة

الجاهل. وتوريط العاقل مكر إليك فيسبق بمشورتهما، يورِّطاك أن
ما الهيبة من اجتلب صمته طال ومن محبَّته، وجبَت كلمته النَت من يُقال: وكان

ه. يرضُّ ما الَوحشة ومن ينفعه،
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وُخلُقه طبعه قدر عىل إنسان كل يقول أن باب (39)

وفرٌس قوراء وداٌر حسناء، امرأٌة قال: الرسور؟ ما امُلنذر: بن للُحصني ُمسلم بن ُقتيبة قال
وجلوس منشور، لواءٌ قال: الرسور؟ ما الحسني: بن لرضار وقيل بالِفناء. ُمرتبط فارٌه

قال: الرسور؟ ما صالح: بن امللك لعبد وقيل األمري. أيها عليك والسالم الرسير، عىل

��الِم ب��ال��سَّ ال��ت��ح��يَّ��َة إالَّ ِن��ل��تُ��ه��ا ال��ك��رام��ِة ك��لُّ

البقاء، وطول األعداء، وحطُّ األولياء، رفع قال: الرسور؟ ما األهتم: بن هللا لعبد وقيل
نافذ. وأمٌر جائز، توقيٌع قال: الرسور؟ ما سهل: بن للفضل وقيل النماء. عىل القدرة مع
ماء من رشبًة قال: تمنَّى؟ يشءٍ أيَّ بحري: إلنساٍن قيل قال: املدائني الحسن أبو

ذُنبداذًا. وريًحا الرشاع، ظل يف والنوم الِفنطاس،
كان اص: القصَّ س الفالَّ وقال أرغفة. أربعة قال: اثنتني؟ يف اثنتنَي كم لُطفييل: وقيل
العرص بعد وذلك يل، ح ملالَّ وقلت درهًما. وستني ثالثمائة بدر يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب
من أكثر قال: األرض؟ من غروبها موضع وبني الشمس عني بني كم انظر رمضان: يف
كان السفينَة علينا دخل رجل فأول اللصوص، علينا وقع آخر: وقال ونصف. ُمرِديَّني
السفينة صاحب وجه واسودَّ كَّان، السُّ هذا من أغلظ فخذه وكانت املردي، هذا طول يف
ح مالَّ وشيٌخ القناطر، بعض يف مرًة الصعود وأردت القري. هذا من سواًدا أشد صار حتى
فأقعى تماَسك لكنه بجنبي، يُلقيني فكاد حماري فزلَِق وزلق، مطر يوم وكان جالس،
بتل ومررت َكوثَله! عىل جلس ما أحسن ما هللا، إال إله ال ح: املالَّ الشيخ فقال عُجزه، عىل
من يجيء أداري أي قال: الطني إىل نظر فلما اس، النحَّ الحسني أبو ومعي أحمر طني

املوضع؟ هذا من تجيء إصطبالت أي فقال: خرابه، بعد بالُخلد ومررنا الطني؟ هذا
بن ملحمد وقيل الحسن. والفعل البدن، طهارة قال: املروءة؟ ما لبعضهم: وقيل
ما لألحنف: وقيل العالنية. يف منه تستحي شيئًا الرس يف تعمل أال قال: املروءة؟ ما ِعمران:
الطاهرة. الثياب الظاهرة املروءة هللا: ُعبيد بن طلحة وقال والِحرفة. ة الِعفَّ قال: املروءة؟
باألفنية. والعشاء والغداء الصنيعة، وإصالح هللا، تقوى قال: املروءة؟ ما ُهريرة: ألبي وقيل
فقال: َعبْدة، بن بَجالة دار سور إىل مرًة — انًا سجَّ وكان — األشعر بن بكر ونظر
َجريبًا عرشين فالن باَعني َصريَيف: إنساٌن وقال هذا؟ من يجيء سجٍن أيُّ هللا، إال إله ال

ذهبًا. ونصًفا ودانَقني
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والتبيني البيان

كنت ما ذر: ألبي فقال ُمقِبلة، ِعرٍي إىل عنه تعاىل هللا ريض عفان بن عثمان ونظر
عمر.140 كأمثال رجاًال ذر: أبو فقال هذه؟ تحمل أن تُحب

الهيئة، َقَشف وال ة، اللِّمَّ بَشَعث ليس إنه أما قال: الدنيا؟ يف الزُّهد ما للزُّهري: وقيل
الحرام يغلب أال قال: الدنيا؟ يف الزهد ما للزهري: وقيل الشهوة. عن النفس َظْلف ولكنه
يبتاعها شيئًا يجد لم فلما السوق، يف فاكهة إىل زاهد ونظر شكرك. الحالل وال صربك،

الجنة. وإيَّاك موعدي فاكهة، يا وقال: نفسه عزَّى به
إرسائيل بني من بخلق وعليه، نبينا عىل وسالمه هللا صلوات املسيح، مرَّ قال:
قلت ا رشٍّ قالوا أكلما الصفا: سمعان له فقال خريًا، املسيح قال ا رشٍّ قالوا فكلما فشتموه،

عنده. ما يُعطي امرٍئ كلُّ وعليه: نبينا عىل وسالمه هللا صلوات املسيح قال خريًا؟
بيضاء قال: الدنيا؟ عيش أطيب ما ُحجر: بن القيس المرئ قيل بعضهم: وقال
َصهباء فقال: األعىش الدنيا عن وسئل مكروبة. حم بالشَّ مشبوبة، بالطِّيب ُرعبوبة،
شهي، َمطعٌم فقال: لطرفة ذلك مثل وقيل غادية. صوِب من ساقية، تَمزجها صافية،

وطي. وَمركٌب ديف، وَملبس
له يقطع وخيَّاط شبُّوطة، يَديه وبني يتغدى، البجيل راشد بن محمد كان وقال:
مقدارها؟ فكم ِخرقة، إىل يحتاج الثوب أن زعمت قد فقال: الشبوطة، يلحظ وراءه ثيابًا

الشبوطة. عرض يف ذراع قال:
فقال: عليكم، السالم يقول أن فأراد بعسل، ة أُتُرجَّ يأكل رجٍل عىل آخر ودخل

َعَسَليكم.
بحمار فبرصت موالتها، عن به لتسأل البُستي راشد عىل روميَّة جاريٌة ودخلت
الحسن أبو زعم فيما حماركم؟ أيْر كيف موالتي: قالت فقالت: الدار، يف أدىل قد

املدائني.
األعرابي: ابن وأنشد

يُ��َس��ر م��ا م��ن��ه أح��َس��َن ف��ْل��يَ��ُك��ن ح��َس��نً��ا أم��ًرا أظ��َه��رَت وإذا
ِب��َش��ر م��وس��وٌم ال��ش��رِّ وُم��ِس��رٌّ ب��ه م��وس��وٌم ال��خ��ي��ِر ف��ُم��ِس��رُّ

أثبته. ما الصواب ولعل خطأ، أنه وعندي عمري، ألمثل األصل: يف كان عمر: كأمثال 140
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األعرابي: ابن وأنشد

ُح��ص��ونُ��ه��ا ال��رِّج��اِل آج��اِل غ��وائ��ُل وإنَّ��م��ا ال��ُح��ص��وَن يَ��بْ��ن��وَن ال��ن��اَس أرى
ُدونُ��ه��ا ويَ��ه��ِل��ُك يَ��بْ��ق��ى ف��ص��اِل��ُح��ه��ا وص��ال��ًح��ا ُدونً��ا األع��م��اِل م��ن وإنَّ

األعرابي: ابن وأنشد

ال��َم��ح��الَّ يُ��ب��لِّ��ُغ��ه زاٌد َع��ي��ِش��ه م��ن ال��ف��ت��ى َح��س��ُب
ِظ��الَّ يُ��ري��ُد ح��ي��ن وال��ظ��لُّ ب��ارٌد وم��اءٌ ُخ��ب��ٌز

األعراب: بعض وقال

وم��اءُ ال��رَّب��اِع ك��أخ��ف��اِف وتَ��م��ٌر وتَ��ش��رٌُّق َش��ب��ع��ٌة إالَّ ال��َع��ي��ُش وم��ا

قلبي من لك وإن قال: . لوادٌّ لك إني ألعرابي: قلت قال: الهاليل حرب بن محمد
ُخطاك. هللا عرشَّ امرأته: فقالت أجده، فلم عليه، مسلًِّما أهله يف أعرابيٍّا وأتيت قال: لرائًدا.

أمثالها. عرشة جعلها أي
العمل. صواب يضيِّع حتى القول صواب امرٌؤ يضيِّع لم يقول: ُقتيبة بن ُمسلم وكان

لألبناء اآلباء عىل يجب ما (40)

يُصيبون فإنهم الكتابة؛ قبل السباحة ولدي علِّم ولده: ملعلِّم اج الحجَّ قال قال، الحسن أبو
عنهم. يسبح من يُصيبون وال عنهم، يكتب من

له: فقلت النهر، جهة من ُمقِبًال الصويف هاشم أبا رأيت قال: ُدُرست بن َعقيل أبو
ِغنًى. عنه الحيوان من ليشء وليس يُنىس، ليس ما تعلُّم يف قال: اليوم؟ كنت يشء أي يف

السباحة. قال: ذاك؟ وما قلت:
إىل عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر كتب قال: وغريه محمد بن عيل ثنا حدَّ
من سار ما وَروُّوهم والفروسية، السباحة أوالدكم فعلِّموا بعد، أما األمصار: ساكني

عر. الشِّ من وحُسن امَلثل،
الُكتَّاب، من أكسب اب الُحسَّ فإن الكتاب؛ قبل الحساب ابنك علِِّم التوءم: ابن وقال
وال الكتاب، بناتكم تعلِّموا ال يُقال: وكان أكثر. منافعه ووجوه أيرس، تعلُّمه ومؤنة
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فالٍن بنو آخر: وقال النور. سورة القرآن ومن القرآن، وعلِّموهن عر، الشِّ تُروُّوهن
التوءم ابن وكان النور. سورة بحفظ ويؤَخذون إباضيَّات، نسائهم يف يكون أن يُعِجبهم
والحساب الكتاب يعلِّموهم أن األبناء حفظ من اآلباء عىل يجب ما تمام من يقول:

والسباحة.
فالن. وبني فالن وبني فالن بني عني َسل له: فقالت أعرابية امرأًة رجٌل خطب
قد َجَلنفعًة بك أرى قال: نكحت. قد كلهم يف قالت: بك؟ ِعلمهم وما قال: قبائل. فعدَّت

شمريس. بالرجل جوَّالة ولكني ال، قالت: الحزائم. حزمتك
شَغرَت ثم أوًال ظلمتَه رأيتك قالت: جريًرا؟ رأيت كيف نَوار: المرأته الفرزدق وقال
ُمرِّه. يف وشاَركك ُحلوه، يف غلبك قد إنه أما نعم، قالت: أِني؟ أنا قال: آِخًرا. بِرجلك عنه
شيئًا، معاوية يَدي بني من فتناَول يوًما، معاوية عند ُصوحان بن َصعَصعة وتغدَّى

انتَجع. أجَدَب من قال: بعيد. من انتجعت لقد ُصوحان، ابن يا فقال:
جاءه ثم ه. حجَّ امَلراغة ابن عىل أفسدت وهللا فقال: ُمحِرًما بجرير الفرزدق وبَُرص

قال: ثم معه، كان بِمشقٍص فجمزه له، ُمستقبًال

ف��اخ��ُر أن��َت ب��َم��ن ف��خ��بِّ��ْرن��ي َف��خ��اًرا ِم��نً��ى م��ن ب��ال��َم��ش��اع��ِر الٍق إنَّ��َك

يُِجبه. ولم َلبَّيك. اللهم َلبَّيك جرير: فقال
امُلري فاتَّكأ ُمرة، بني من رجل إىل فجلس الكوفة، سجن أسماء بن مالك وأُدخل
مالك: قال الجاهلية؟ يف منكم قتلنا كم تدري هل قال: ثم ه، وغمَّ أكثر حتى يُحدثه عليه
منكم قتلنا ومن امُلري: قال اإلسالم. يف منا قتلتم من أعرف ولكني فال، الجاهلية يف أما

ا. وغمٍّ قتلتني قد أنا، قال: اإلسالم؟ يف
أرمينية، عىل عامل وهو الهاليل، زيد بن هللا عبد عىل قيس ُمحارب من رجل ودخل
ترَكتنا ما للُمحاربي: هللا عبد فقال ضفادع، فيه منه قريب غدير موضع يف بات وقد
إنها األمري، هللا أصلح املحاربي: قال أصواتها. لشدة الليلة هذه يف ننام ُمحارب أشياخ

األخطل: قول الهاليل أراد ِبغائه. يف فهي لها بُرقًعا أضلَّت

تَ��بْ��ري وال تَ��ِري��ُش ك��ان��ت ِخ��ل��تُ��ه��ا وم��ا ُم��ح��اِرٍب ُش��ي��وُخ َش��يءٍ ِب��ال تَ��ِن��قُّ
ال��بَ��ح��ِر ح��يَّ��َة ص��وتُ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��دلَّ تَ��ج��اَوبَ��ت َل��ي��ٍل َظ��ْل��م��اءِ ف��ي ض��ف��ادُع
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الشاعر: قول امُلحاربي وأراد

وَق��م��ي��ُص بُ��رُق��ٌع ِه��الٍل والبْ��ِن بُ��رُق��ٌع ال��لُّ��ؤِم م��ن ِه��الل��يٍّ ل��ك��لِّ

الُعتبي: وقال

ال��نَّ��واِض��ِر ب��ال��ُخ��دوِد ع��نِّ��ي ف��أع��َرض��َن ب��ع��اِرِض��ي الَح ��ي��َب ال��شَّ ال��َغ��وان��ي رأي��َن
ب��ال��َم��ح��اِج��ِر ال��ُك��وى ��ع��َن ف��َرقَّ س��َع��ي��َن ب��ي س��ِم��ع��َن أو أب��َص��رنَ��ن��ي إذا وُك��نَّ
وال��ج��آِذِر ال��َم��ه��ا ب��أح��داِق رَم��ي��َن أع��يُ��ٍن ن��واظ��ُر ع��نِّ��ي ُح��ِج��بَ��ت ل��ئ��ن
ال��َم��ن��اِب��ِر ُرءوُس ِص��ي��َغ��ت ألق��داِم��ه��م أص��ولُ��ه��م ِك��راٍم ق��وٍم م��ن ف��إنِّ��َي
ُم��ف��اِخ��ِر ك��لِّ َف��خ��ُر وإل��ي��ه��م ب��ه��م ق��ادٌة ��رِك ال��شِّ ف��ي اإلس��الِم ف��ي خ��الئ��ُف

َلبيد: قال

وُم��ه��ل��ِه��ِل ��ٍش ُم��َرقِّ ط��ري��َق س��َل��ك��وا ُه��ُم إذا ال��ن��اِط��ق��وَن ��اِع��روَن وال��شَّ

آخر: وقال

ِم��غ��واِر ال��َغ��وِر بَ��ع��ي��ِد ل��َخ��ص��ٍم َم��ن أم ح��اِج��بُ��ه اش��ت��دَّ م��ا إذا ِل��ب��اٍب َم��ن أم

املازني: دينار بن حاجب وقال

َف��ْح��ُل ب��ه��ا يَ��بُ��وُل ال ب��الٍد ب��ك��لِّ بَ��ولُ��ه س��اَل ال��ذي ال��َف��ح��ِل بَ��نُ��و ون��ح��ُن
ال��رَّم��ُل يُ��ح��َس��َب أو األخ��م��اُس ح��َص��َل إذا يَ��ح��ِس��ب��وه��ُم أْن واألق��الُم ال��ن��اُس أب��ى
َف��ْص��ُل َك��الُم��ه��ُم وُح��ك��اٌم ُم��ل��وٌك م��ن��ه��ُم ال��َم��ش��ارَف ش��دُّوا َغ��ِض��ب��وا ف��إْن

يمزح: وهو حنيفة بني من أعرابي وقال

ب��إف��س��اِد تُ��وَل��ْع ال ط��ري��َق��َك ال��َزْم ل��ه ف��ق��ل��ُت َزْرع��ي ع��ل��ى ال��ج��راُد م��رَّ
زاِد م��ن بُ��دَّ ال َس��ف��ٍر ع��ل��ى إنَّ��ا ُس��ن��ب��ل��ٍة ف��وَق خ��ط��ي��ٌب م��ن��ه��م ف��ق��ام
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الخطباء: بعض يهجو آخر وقال

خ��ط��ي��ب��ا ِص��ل��ق��اًم��ا ال��لَّ��ْق��ِم ش��دي��َد ش��ي��ًخ��ا وك��اَن يَ��ُم��وُن وال يُ��م��اُن

األحوص: قول إىل ذهب

َخ��ْل��ِف ف��ي ك��ال��َم��ق��م��وِر وبَ��ِق��ي��ُت َف��َرًط��ا أُح��بُّ��ه��م ال��ذي��ن ذه��َب
يَ��ْك��ف��ي وال يُ��ْك��ف��ى ��ٍع ُم��ت��ض��جِّ ُع��نُ��ٍق ع��ل��ى َم��ط��ويٍّ ك��لِّ م��ن

هانئ: بن الحسن وقال

تُ��ش��ي��ُر ب��ال��َك��ِف��يِّ ع��ل��ي��ه ��ا وإمَّ ك��َف��ي��تَ��ه ��ا ف��إمَّ أم��ٌر ن��ابَ��ه إذا

آخر: وقال

ال��ُم��س��وَّدا أُط��ي��ُع أو وأُْك��ف��ى أُس��وُد س��اح��ت��ي ح��لَّ ب��م��ا أع��ي��ا ال ذَِري��ن��َي

ار: بشَّ وقال

أغ��َل��ُب ح��زي��م��َة م��ن ح��يٌّ أول��ئ��ك ال��نَّ��دى ع��ل��ى َص��ب��ٌر ال��ُغ��رِّ ال��َع��بَ��راِت وف��ي
��ُب ُم��ح��جَّ إل��ي��ه��م يَ��خ��ُط��ْب ل��م زع��ان��ُف إنَّ��ه��م ض��ب��ي��ع��ُة ي��م��ش��ي م��ن وأألُم

ثعلبة: بني أعىش قول وكذلك

اتَّ��ف��ق��وا أب��ن��اؤه إذا وَج��رٌم َك��ل��ٌب يُ��ف��اِرَق��ه أْن ِن��زاٍر غ��ازي ض��رَّ م��ا
ص��َدق��وا وال بَ��رُّوا م��ا يَ��ع��َل��ُم ال��ل��ُه يَ��َم��ٍن ذوي م��ن إنَّ��ا ُق��ض��اع��ة ق��ال��ت
ال��َم��َرُق أع��داِئ��ن��ا ف��ي ع��زَّ إذا ِط��ي��بً��ا َم��ن��اِزلِ��ن��ا ف��ي ال��َم��ن��اق��ي ل��ح��ُم يَ��زداُد
ال��ُح��َرُق ح��اف��اِت��ه ف��ي ب��أرَع��َن إال بَ��ن��اِت��ه��ِم ق��وٍم إل��ى خ��َط��بْ��ن��ا وم��ا

الُخطبة. من األول الشعر يف وقولهم الِخطبة، من هنا ها «خطبنا» قوله
قيس: بن بلعاء وقال

ُم��ف��َح��م��ا ك��ن��ُت وم��ا َش��تْ��م��ي ودلَّ��ي��تُ��ه��م ب��ه َرُض��وا ��ا ل��مَّ ال��َخ��ْس��َف ل��نَ��ْف��س��ي أبَ��ي��ُت
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جعثم: بن مالك بن لُرساقة قيس بن بلعاء وقال

ال��خ��ط��ي��ِب ال��رَّج��ِل َم��ق��ال��ُة ف��ب��ئ��َس م��ال��ٍك ب��َن ُس��راق��َة أب��ِل��ْغ أَال
ق��ري��ِب م��ن تُ��ب��ِص��ُر ح��ي��َن ف��ه��ذا َل��ي��ٍث ب��َظ��ع��ِن تَ��ئُ��وَد أْن أتَ��ْرج��و

الضبِّي: منصور وقال

ال��ج��اري األخ��ض��ِر وراءِ م��ن ول��ي��تَ��ه��م م��ك��انَ��ه��ُم م��نَّ��ا َع��ْج��رًدا ال��ف��ت��ى ل��ي��َت
��اِر ب��أمَّ ِع��م��راٌن ل��ل��خ��ي��ِر ك��اَن م��ا يَ��خ��ُط��بُ��ه��م ِع��م��راُن س��يِّ��ُده��م ق��اَم ق��د

يف ه أَرسَ املادح: قال أسريًا أَرسوا إذا وكانوا لَّة. السَّ إىل تدعو الَخلَّة العرب: تقول
تفتح الحاجة املثل: ويف إغالل.» وال إسالل «ال الحديث: ويف َسلَّة. يف يأرسه ولم مزاحفة

املعرفة. باب
واملذاكرة: للرواية تصلح شعر أبيات هنا ونذكر

غريه: أو الحارثي املراثد ُسَويد قال

ال��ق��واف��ي��ا ال��َغ��م��ي��ِم ب��ص��ح��راءِ دَف��ن��تُ��م ب��ع��َدم��ا ��ع��َر ال��شِّ تَ��ذُك��روا ال ��ن��ا ع��مِّ بَ��ِن��ي
ق��اض��ي��ا نُ��ح��كِّ��َم أو َع��ق��ًال ف��نَ��ق��بَ��َل َس��لَّ��ًة تُ��ص��ي��ب��وَن ك��ن��تُ��م ك��َم��ن ف��َل��ْس��ن��ا
راض��ي��ا ال��س��ي��ُف أص��بَ��َح م��ا إذا ف��نَ��ْرض��ى ُم��س��لَّ��ٌط ف��ي��ك��م ��ي��ِف ال��سَّ ُح��ْك��َم ول��ك��نَّ
ال��ت��ق��اض��ي��ا أس��أن��ا ول��ك��نَّ��ا ب��دأتُ��م ف��إنَّ��ك��م ُظ��ِل��ْم��ن��ا إنَّ��ا ق��ل��تُ��ُم ف��إْن
ُم��داِن��ي��ا أم��ًرا ك��اَن ل��و ��ن��ا ع��مِّ بَ��ِن��ي ب��يْ��نَ��ن��ا ال��َح��رُب ج��رَِّت م��ا س��اءن��ي وق��د

حارث: بن ضابئ وقال

َوج��ي��ُب141 َم��ْخ��ش��اِت��ه��نَّ م��ن ول��ل��ق��ل��ِب َض��يْ��رًة تَ��ِض��ي��ُرَك ال أم��وٍر وُربَّ

بدر: بن حارثة وقال

ب��اِط��لُ��ه142 ال��رَّوِع أك��ثَ��ُر أف��ِرْخ ال��رَّوِع م��ن نَ��ْزوًة ِب��َك ن��زا إْن ل��ل��ف��ؤاِد وُق��ل

وخفوق. اضطراب وجيب: 141

واطمأن. هدأ روعه: أفرخ مكانه. من يثب وكاد اضطرب نزا: 142
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َلبيد: وقال

ب��األَم��ْل يُ��ْزري ال��نَّ��ْف��ِس ِص��دَق إنَّ ح��دَّث��تَ��ه��ا إذا ال��نَّ��ْف��َس واْك��ِذِب

الطائي: أوس بن حبيب وهو الشاعر، وقال
ِد143 تَ��ت��ج��دَّ ف��اغ��ت��ِرْب ل��ِدي��ب��اج��تَ��ي��ه ُم��خ��ِل��ٌق ال��ح��يِّ ف��ي ال��َم��رءِ ُم��ق��اِم وط��وُل
ب��َس��رَم��ِد144 ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س��ْت أْن ال��ن��اِس إل��ى َم��ح��بَّ��ًة ِزي��َدت ال��ش��م��َس رأي��ُت ف��إنِّ��ي

آخر: وقال

يَ��ِغ��ي��ُب ل��ي��س ال��َج��رم��يُّ ال��َف��ت��ى وه��ذا َغ��يْ��ب��ًة ��م��ِس ل��ل��شَّ أنَّ إالَّ ال��ش��م��ُس ه��و
َق��ري��ُب ف��ْه��و م��ن��ك ن��اءٍ ِق��ي��َل وإْن س��اع��ًة يَ��ف��تُ��ُر ل��ي��س ويَ��ْغ��دو يَ��ُروُح

آخر: وقال

ف��تُ��ذَك��را خ��اِل��ْف ال��ي��وِم ق��ب��َل ق��ي��َل ك��م��ا رأِي��ه َف��ي��ال��ِة م��ن ل��َق��ول��ي ِخ��الًف��ا

بدر: بن حارثة وقال

ِم��ثْ��ل��ي يَ��ل��َق��وَن ل��و ال��َح��َدث��اِن ع��ل��ى تَ��م��ي��ٍم بَ��ِن��ي س��رَّ م��تُّ م��ا إذا
وِش��ْك��ل��ي أب��ًدا ِش��ك��لُ��ه��م ك��ذل��ك ع��دوِّي أب��ًدا ع��دوِّه��م ع��دوُّ

األعىش: بقول شبيه وهو

ال��رَّج��ُل غ��يْ��َره��ا أخ��رى وُع��لِّ��َق َغ��يْ��ري َرُج��ًال وُع��لِّ��ق��ْت َع��َرًض��ا ُع��لِّ��ق��تُ��ه��ا

لهواه. ا رادٍّ رأيه كان من قال: الناس؟ أصَربُ من ملعاوية: عمرو وقال
الزاهد الزهري: فقال زاهد. فالٌن القائل: قول معنى يف الزُّهري بحرضة واختلفوا

شكره. الحالل وال صربه، الحرام يغلب ال الذي

وجهه. ملاء ُمزيل وامُلراد وجهه، لِجلدة ُمبٍل لديباجتيه: مخلق 143

بدائم. برسمد: 144
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والرأَي والهوى وإيَّاك ُمشري، أول تكوننَّ ال بنيه: بعض يؤدِّب وهو ُهبرية ابن وقال
عىل وال ن، متلوِّ عىل وال وغد، عىل وال ُمستبد، عىل تُِرش وال الكالم، ارتجال وتجنَِّب الَفطري،
االستماع وسوء لؤم، موافقته التماس فإن امُلستشري؛ هوى موافقة يف هللا وَخِف لجوج،

صديقه. قلَّ ُخلُقه ساء ومن سَقُطه، كثر كالمه كثُر من وقال: خيانة. منه
ومن به، ُعِرف يشء من أكثر ومن هيبته، قلَّت ضحكه كثُر من لألحنف: عمر وقال
ومن حياؤه، ذهب ورعه قلَّ ومن ورعه، قلَّ سَقُطه كثُر ومن سَقُطه، كثر مزاحه كثُر

قلبه. مات حياؤه ذهب

لبنيه املهلَّب وصية (41)

ت. الَعالَّ بنو فكيف يختلفون، األم بني فإن تَحابُّوا؛ تَباذَلوا بَني، يا املهلَّب:145 وقال
بعد النار وتُعقب الِقلَّة، تورث القطيعة وإن العدد، يف ويزيد األجل، يف ينسأ الِربَّ إن
وعليكم فيهلك. لسانه ويزلُّ فينتعش، رجله تزلُّ الرجل فإن اللسان؛ زلَّة واتقوا الذِّلَّة.
َظِفر فإن القضاء، وقع وقع إذا القتال فإن النجدة؛ من أبلغ فإنها باملكيدة؛ الحرب يف

فرَّط. يقولوا لم به ُظِفر وإن َسِعد، فقد
معك، القلوب فقال: الناس، عن فسأله الفرزدق عنه، تعاىل ريضهللا الحسني، ولقي

السماء. يف والنرص عليك، والسيوف

دبا، أزد العتيك، أزد من وكان رساق، بن ظالم صفرة أبي واسم ُصفرة، أبي بن املهلَّب هو املهلب: 145
عليه أ تنشَّ ما عىل املهلَّب ولده نشأ وبها البرصة، ُصفرة أبو نزل والبحرين. عمان بني فيما مكان ودبا
عاقًال. وفقيًها ُمحكًما، وقائًدا ِمغواًرا، وفارًسا باسًال، وشجاًعا نبيًال، سيًدا وكان والرءوس. السادة أبناء
الدولة عىل وخيف الخوارج أمر اشتدَّ ملا وَمحامد. ِفطن ذا لم السِّ ويف وَمكايد، ِحيَل ذا الحرب يف وكان
عىل البرصة يف الرأي وأصحاب واألرشاف الرؤساء أجمع عنهم، وُقوادها جيوشها عجزت أن بعد منهم
يف من وكل للدين، إيثاًرا اخرتناك إنما له: وقالوا حربهم، يتوىلَّ أن يف إليه والرغبة املهلب، إىل التوجه
مما عليهم شاء ما واشرتط ذلك فَقِبل بك. ة الُغمَّ هذه وجل عز هللا يكشف أن راٍج إليك، عينه ماد مرصك
ومن األبطال وأوالده هو لهم وصمد الخوارج إىل خرج الُعدَّة أعدَّ أن وبعد لهم. واألمن له الفوز يضمن
جمهم. وفرَّق شملهم، مزَّق حتى سنة عرشة اثنتَي زهاءَ ويُغاديهم القتال يُراوحهم الجند من معهم
سنني. خمس خراسان ويل ثم عليه. منهم حقًدا بالكذاب؛ وينعتونه الساحر، ونه يُسمُّ الخوارج وكان

٨٣ه/٧٠٢م. سنة الروز بَمرو ومات
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فقال: السلطان، باب عىل أعرابي ُحِجب بعضهم: وقال

يُ��ِه��ي��نُ��ه��ا ال ال��ذي ال��نَّ��ْف��َس يُ��ك��ِرُم وال ب��ه��م ألُك��ِرَم��ه��ا نَ��ْف��س��ي ل��ه��م أُِه��ي��ُن

جرير: وقال

األب��واِب ع��ل��ى ش��واربُ��ه��م نُ��ِت��ف��ْت ُوف��وُده��م ال��ُم��ل��وَك ح��َض��َر إذا ق��وٌم

آخر: وقال

ِه��ش��اِم اب��ُن رأِي��ه ف��ي يُ��دبِّ��ُره��ا ُخ��طَّ��ٍة ِذك��ِر ع��ن ال��َح��ض��ِر ج��م��ي��َع نَ��َه��ي��ُت
ِك��راِم غ��ي��ُر وال��س��ل��ط��اِن ال��ل��ِه ع��ل��ى أنَّ��ن��ا أي��َق��ن��ُت ال��ب��اَب وَردُت ��ا ف��ل��مَّ

آخر: وقال

ُع��رُزوُم146 ��نِّ ال��سِّ ق��ان��ي ال��َح��َم��ال��ِة ِب��ْك��ُر َج��َم��ٍل بَ��ِن��ي م��ن ف��واف��ى ال��وف��وُد واف��ى

تميم: وقال

َف��يَ��ي��َج��ع��ا ال��ف��ؤاِد ُق��ْرَح تَ��نْ��ك��ئ��ي وال َم��الم��ًة تُ��س��ِم��ع��ي��ن��ي ال أن َف��َدي��تُ��ِك

آخر: وقال

َغ��ِد ف��ي األح��ادي��ِث أع��ق��اَب ال��ي��وِم م��َن ذاك��ًرا ل��ل��َم��ص��ائ��ِب ال��تَّ��ش��كِّ��ي ق��ل��ي��َل

املوت. له يُتمنَّى ما املوت من أَشدُّ وقالوا:
طعنًة: يصف وهو الفرزدق وقال

ال��ق��ت��ِل م��ن ع��ل��ي��َك ش��رٍّا ب��ه��ا ي��َروَن ق��بْ��َل��ه��ا م��تَّ ل��و األدنَ��وَن ل��َك يَ��ودُّ

َولِيت. ما أُضيع وال ُكِفيت، ما أِيل ال قال: َحزِمك؟ من بَلغ ما لألحنف: وقيل

مجتمع. شديد عرزوم: 146
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َعْدل. وقاٍض قائمة، وسوٌق جاٍر، نهٌر فيها ليس ببالد تُقيموا ال آخر: وقال
وامُلحتَطب. وامَلرعى املاء عىل إال املدن تُبْنى ال وقالوا:

صنيعه ُحْسن ويذكر ِمنربه، عىل يتكلم اج الحجَّ رأيت لُربَّما دينار:147 بن مالك وقال
مظلوم. صادٌق أنه إيلَّ ليُخيَّل إنه حتى إليه، صنيعهم وسوء العراق أهل إىل

سمعتها كلمٌة وَقذتني لقد يقول: الحسن سمعت قال، عمه عن الثقفي، هللا عبد أبو
يقول: األعواد هذه عىل سمعته نعم، قال: ليَِقذك؟ الحجاج كالم وإن قلت: الحجاج. من

حرسته. عليها تطول أن لَحريٌّ له ُخِلق ما غري يف عمره من ساعٌة ذهبت ً امرأ إن
بن هللا عبد صاحب من ورش خري يف أبَلغ أحًدا وجدنا ما يُقال: كان بعضهم: وقال

سَلمة.
زياد فأدناه جافيًا، تسليًما فسلَّم برصه، ُكفَّ وقد زياد، عىل بدر بن الزِّبِرقان دخل
فوهللا ضحكوا وإن قال: جفائك. من يضحكون القوم عيَّاش، أبا يا وقال: معه، فأجلسه

لِرْشدة.148 أو لِغيَّة أبيه دون أبوه أني يودُّ إال رجًال منهم إن
النار. ُجثى من ُجثوٌة فقال: امُلري حيَّان بن عثمان قرب إىل امللك عبد بن هشام ونظر

العذاب. من قطعة والسفر النار، من قطعة السوء صاحب يُقال: وكان
الكبري. والبناء الطويل، السفر فيهما؛ الداخل لهما يكرتث ال عذابان يُقال: وكان

إىل أرسع ومن عدوِّه، عىل خفَّ صديقه عىل ثَُقل من املدينة: أهل من رجل وقال
يعلمون. ال ما فيه قالوا يكرهون بما الناس

العقالء؛ أعقل كانوا وإن املجانني، أجنِّ إىل يعودون ثالثٌة هارون: بن سهل وقال
امُلنِعظ؟ يف تقول ما الشاعر: امُلخلَّع َعبْدان أبو له فقال كران. والسَّ والَغريان، الَغضبان،

قال: ثم استلقى حتى فضحك

تَ��ْص��بَ��ح��ي��ن��ا ال ال��ذي ب��ص��اِح��ِب��ِك ع��م��ٍرو أمَّ ال��ث��الث��ِة ش��رُّ وم��ا

َغِضب. إذا هللا غَضب من العبد يكون ما أقرب الدرداء: أبو وقال
الرش. ِمفتاح ْكر والسُّ جنون، والغضب قيد، البخل ناس: وقال

ويعيش املصاحف يكتب كان والورع. بالتقوى مشهور ناسك عالٌم يحيى. أبا يُكنى دينار: بن مالك 147

١٣١ه/٧٤٨م. سنة مات أجرها. من
لحالل. أو لحرام لرشدة: أو لغية 148
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فيما الذم يُلزموننا َهبْهم لنا، نصبهم ليشء الناس نَصب ما البخالء: بعض وقال
أنفسنا؟ وبني بيننا فيما التقصري يُلزموننا لهم ما وبينهم، بيننا

الناس. يصف كما عندي ُكثريِّ ِشعر ما ألبيه: حسن بن هللا عبد بن إبراهيم وقال
نفسك. بهذا تضع إنما بهذا، ًا ُكثريِّ تضع لن إنك أبوه: فقال

َطَرفة: قول عنه تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر رجل وأنشد

ُع��وَّدي ق��اَم م��ت��ى أح��ِف��ْل ل��م َك وَج��دِّ ال��ف��ت��ى ِع��ي��ش��ِة م��ن ُه��نَّ ث��الٌث ف��ل��وال

ينتقون أقواًما وأجالس هلل، جبهتي وأضع هللا، سبيل يف أسري أن لوال عمر: فقال
مت. قد أكون أن أُباِل لم التمر، أطايب ينتقون كما الحديث أطايب

الهواجر، ظمأ عىل ثالث؛ عىل إال العراق من آىس ما قيس: عبد بن عامر وقال
ُكلثوم. بن األسود منهم يل وإخوان املؤذِّنني، وتجاوب

وحديث الخرير، وليل السكر، رطب ثالث؛ عىل إال البرصة من آىس ما آخر: وقال
بَكرة. أبي ابن

هارون: بن سهل وقال

أم��ث��ال��ي َع��ي��ُن ل��ه تَ��بْ��ك��ي َج��َل��ٍل ع��ل��ى َس��خ��ي��ن��ٍة ب��َع��ي��ٍن أبْ��ك��ي ول��ك��نَّ��ن��ي
م��ال��ي ل��ه��ا ي��ق��وُم ال أم��ٍر ل��َخ��لَّ��ِة ��ن��ي يَ��س��ت��ِش��فُّ َش��ًج��ى أو َخ��ل��ي��ٍل ِف��راِق
إف��ض��اِل تَ��ع��ذُِّر أو َح��ب��ي��ٍب ب��ثُ��ْك��ِل ُم��وَج��ٌع ال��ق��ل��ُب م��ت��ى ح��تَّ��ى َك��ِب��دي ف��ي��ا
ال��ع��ال��ي149 ال��ُخ��لُ��ِق ذي األِخ ل��ق��اءُ وإال ِب��ن��ائ��ٍل تَ��ُط��وَل أْن إال ال��ع��ي��ُش وم��ا

أعرابي: وقال

ال��ق��ب��ِر َم��ض��ي��ِق م��ن َخ��ِش��ي��ُت َل��َم��ا َع��م��ِرو وأمُّ وال��نَّ��وُم ال��م��اءُ ال��دَّه��ِر َع��ي��ُش ُه��نَّ ث��الٌث ل��وال

من كان منهن بخصلة تعلَّق ومن كامًال، كان فيه كنَّ َمن أربٌع األحنف: وقال
يَْقناه.150 حياء أو يصونه، َحسب أو يُسدده، عقل أو يُرشده، ِدين قومه؛ صالحي

بعطاء. تتطول بنائل: تطول 149

يحفظه. يقناه: 150
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يَفتنه. وشيطان يُجاهده، وكافر يُبِغضه، وُمنافق يحُسده، مؤمن أربع؛ بني املؤمن وقال:
هللا. يف وأخ حالل، ودرهم والعدل، اليقني، منهن؛ أقلَّ َلْسن وأربع

آيًة أربع: من خصلًة يَعدم لم أتانا من عنهما: تعاىل هللا ريض عيل بن الحسن وقال
العلماء. مجالسة أو ُمستفاًدا، أًخا أو عادلة، قضيًة أو ُمحَكمًة،

أُعطي ومن املزيد، يُمنَع لم الشكر أُعطَي من أربًعا؛ يُمنَع لم أربًعا أُعطَي من وقالوا:
لم املشورة أُعطي ومن الِخرَية، يُمنع لم االستخارة أُعطي ومن الَقبول، يُمنع لم التوبة

الصواب. يُمنع
فيه. ورق ال شوًكا فصاروا فيه، شوك ال ورًقا الناس كان الِغفاري: ذر أبو قال

وباملروءة الحياء، ذهب حتى وبالحياء الدين، ذهب حتى بالدين الناس تعامل وقالوا:
تذهبا. أن بهما وأْحِر والرهبة، الرغبة إىل صاروا وقد املروءة، ذهبت حتى

فقال: طعام، إىل وجهه، تعاىل هللا كرَّم طالب، أبي بن عيلَّ رجل دعا بعضهم: وقال
عندك. ليس ما لنا تتكلف أال عىل نأتيك

امُلنذر: بن الُحصني وقال

إص��بَ��ع��ا ب��ابَ��ك ال��ب��وَّاُب ف��ت��َح إذا ��ًرا ُم��ش��مِّ يَ��ْس��ع��ى ��اِق ال��سَّ خ��ف��ي��ِف وك��لُّ
أْج��َم��ع��ا ال��ب��اُب يُ��ف��تَ��َح أن إل��ى ح��ي��اءً ��ًرا تَ��وقُّ ال��م��اِك��ث��وَن ال��ُج��ل��وُس ون��ح��ُن

آخر: وقال

ُم��ك��ِرم��ا ال��دَّْه��َر ل��ه��ا تَ��ْل��ق��ى ف��ل��ْن ع��ل��ي��َك تَ��ُه��ْن إْن ف��إنَّ��ك أك��ِرْم��ه��ا ونَ��ْف��َس��َك

االعتذار فإن معذوًرا؛ اسكت له: فقال النََّخعي151 إبراهيم إىل َعون أبو اعتذر
الكذب. يُخالطه

أحد يسأله فلم سالم، بن حفص عند ُعبيد بن عمرو كان قال: الزعفراني عمرو أبو
يف ليس فإنه ال؛ قول من أِقلَّ عمرو: فقال ال. قال: إال شيئًا اليوم ذلك يف حشمه من

هللا. يصنع قال: يجد ال ما سئل إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وإن ال، قول الجنة

عامًلا وكان التابعني، ِجلَّة من كان عمران. أبا يُكنى النخعي، يزيد بن إبراهيم هو النخعي: إبراهيم 151
سنة. وأربعني ست ابن وهو ومات سنة، عرشة ثماني ابن وهو عنه العلم ُحِمل قيل مزاح. وفيه وِرًعا
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والتبيني البيان

نعم قول فإن ال؛ قول من لهن أكِثروا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر قال
املسألة. عىل يهن يرضِّ

النساء. بذلك عنه تعاىل هللا ريض عمر خصَّ وإنما

الدنيا يف طالب أبي بن لعيل كلمات (42)

عيلٌّ: فقال عنه، تعاىل هللا ريض طالب، أبي بن عيل عند الدنيا رجل ذمَّ بعضهم: وقال
وَمهِبط منها، تزوَّد ملن غنًى ودار عنها، فهم ملن نجاة ودار صَدقها، ملن ِصدق دار الدنيا
واكتسبوا الرحمة، فيها ربحوا أوليائه، وَمتجر أنبيائه، ومسجد مالئكته، ومصىلَّ هللا، وحي
برسورها وشبَّهت بِفراقها، ونادت ببَيْنها، آذنت وقد ها يذمُّ الذي ذا فمن الجنة؛ فيها
خدعتك متى نفسه، املعلِّل للدنيا، الذامُّ أيها فيا وترهيبًا. ترغيبًا البالء، وببالئها الرسور،
الثرى؟ يف أمهاتك بَمضاجع أم الِبىل، يف آبائك أبَمصارع إليك؟ ت استذمَّ متى أم الدنيا؟
ال غداَة األطبَّاء، له وتستوصف الشفاء، له تطلب يك، بكفَّ علَّلت وكم بيَديك، مرَّضت كم

بُكاؤك. ينفعه وال دواؤك، عنه يُغني
إن مغيَّبة؟152 امرأة عند ِوساِده ثانَي أحدكم بال ما عنه: تعاىل هللا ريض عمر وقال

عنه. ذُبَّ ما إال وَضم عىل لحم املرأة
العظيم امللك أيها ِعش فقال: بعضهم فعزَّاه العظماء لبعض ابٌن مات بعضهم: وقال

يُنسيكها. ما مصيبتك بعد هللا أراك وال سعيًدا،
فقال: الثقفي َصيفي أبي بن عطاء عليه ودخل يزيد، ابنه جلس معاوية تُويف وملا
معاوية قىض وقد هللا، خالفة وأُعطيت هللا، خليفة ُرزئت وقد أصبحَت املؤمنني، أمري يا
هللا عند فاحتِسْب السياسة، ووليت الرئاسة، بعده أُعطيت وقد ذنبه، هللا فغفر نَحبَه،

العطيَّة. أفضل عىل واشكره الرزيَّة، أعظم
أم أيهنِّئونه يدرون ال وهم الناس عليه دخل الوليد، ابنه وجلس امللك عبد تُويف وملا
قد أصبحَت املؤمنني، أمري يا قال: ثم عليه فسلَّم الثقفي َمسلمة بن َغيالن فأقبل يُعزُّونه،

سنة إبراهيم مات األصمعي: وقال أنُفس. سبعة إال فيه كان فما إبراهيم جنازة يف كنت عون: أبو قال
٩٦ه/٧١٤م.

زوجها. عنها غاب التي املرأة هي املغيبة: 152
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الرزيَّة عىل لك هللا فعظَّم األشياء، أعظم وأُعطيت األسماء، خري وُسميت اآلباء، خري ُرزئت
لعبد قىض ثم والشكر، الوالية حسن عىل وأعانك األجر، نوافل ذلك يف وأعطاك الصرب،
له فقال الرعية. عىل بعده من وأعانك امَلْرضية، املنازل بأرشف وأنزله القضية، بخري امللك
الرشف. بأهل فألحقه دينار. مائة يف قال: أنت؟ كم يف قال: له. فانتسب أنت؟ من الوليد:
أمري هللا آجر قال: فسلَّم، املهدي عىل الخطباء مع ُعتبة ابن دخل املنصور تُويف وملا
بعده؛ املؤمنني أمري له خلَّفه فيما املؤمنني ألمري وبارك قبله، املؤمنني أمري عىل املؤمنني
املؤمنني، أمري مقام وراثة من أفضل ُعقبى وال املؤمنني، أمري فقد من أعظم مصيبة فال

الرزيَّة. أعظم هللا عند واحتسْب العطيَّة، أفضل هللا من املؤمنني أمري يا فاقبل
عن يعزِّيه تعاىل هللا رحمه العزيز عبد بن عمر إىل مهران153 بن ميمون وكتب
أَزل لم أمر وهو امللك، عبد ابني عن تعزِّيني إيلَّ كتبَت عمر: إليه فكتب امللك، عبد ابنه

أُنِكره. لم وقع فلما أنتظره،
الشاعر:154 وقال

ُم��ت��َرُع155 َم��آلُن ال��َع��ي��ِن وَج��ف��ُن َع��زاءً بَ��ع��َده ب��َغ��ي��الَن أوف��ى ع��ن تَ��ع��زَّي��ُت
أوَج��ُع ب��ال��َق��رِح ال��َق��رِح َ نَ��ْك��أ ول��ك��نَّ بَ��ع��َده ال��ُم��ص��ي��ب��اُت أوف��ى تُ��ن��ِس��ن��ي ول��م

عندك. ما عنا تدَّخر وال عندك ما قدِّم وقيل:
يقول: ذلك ويف عنده، الغداء يسأله عليه فألحَّ املقفع، ابن يأتي شيٌخ كان آخر: وقال
ليس إذا أتاه فلما قال: عندي. ما إال إليك م أقدِّ ال وهللا، ال شيئًا؟ لك أتكلَّف أني تظن إنك
لم فلما فيك. بُوِرك له: فقال بالباب سائل ووقف َجريش. وِملٌح يابسة ِكرسٌة إال َمنزله يف
تعرف لو إنك للسائل: املقفع ابن فقال ساَقيك. نَّ ألدقَّ إليك خرجت لنئ وهللا قال: يذهب

عني. طرفَة تِقف ولم كلمًة، تُرادَّه لم وعده ِصدق ِمن أعرف ِمثلما وعيده ِصدق ِمن

هذا ومع بزَّاًزا، ميمون وكان فأُعتقا. الرِّق عىل ميمون بن عمرو وابنه هو كان مهران: بن ميمون 153

الخراج. يتوىل وهو حانوته يف يجلس ميمون فكان الجزيرة، خراج عىل العزيز عبد بن عمر ه والَّ فقد
١١٧ه/٧٣٥م. سنة مات

ة. الرُّمَّ ذا به رثا الشعر وهذا ة، الرُّمَّ ذي أخو ُعقبة بن مسعود هو الشاعر 154
املشهور. الشاعر الرمة ذو هو وغيالن: الرمة. وذي مسعود أخو هو أوىف: 155
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العمل والرابع الحفظ، والثالث االستماع، والثاني الصمت، العلم أول يُقال: وكان
نرشه. والخامس به،

أشدُّ فقر وال َمشورة، من أعَوُن ظهري وال ُعْجب، من أوَحُش وحشَة ال يُقال: وكان
العقل. عدم من

وقال: ربه. عىل امُلدلِّ الباكي من خريٌ بذنبه، ُمعرتٌف ضاحٌك الِعجيل: مؤرِّق وقال
بالطاعة. يأتَي أال بالطاعة الُعجب من خري

شكًرا. شكرك فوق تجعلنَّ فال أحًدا، فوقك يجعل لم هللا إن جعفر: ألبي شبيب وقال
َفَر فوقك، أحًدا يجعل أال رأى قد هللا إن رِكبها: َركبة أول يف جعفر ألبي آخر وقال

منك. هلل أطَوَع أحٌد يكون أال أهًال نفسك
تحصينًا أَشدُّ وألنت بأبيك، منك بك أشبَُه ألنا وهللا فقال: له، ابن عىل رجل وسِفه

ألمك. أبيك من ألمي
نفسك فاشِرت بأْرسها، الدنيا لك وهب قد هللا إن جعفر: ألبي ُعبيد بن عمرو وقال

ببعضها. منه
املبادرة قال: بحر؟ أبا يا هن وما قيل: عندي. فيهن أناة ال ثالث األحنف: وقال
يف تَحكَُّك ألفعى يقول: وكان أيَِّمك. الُكفء تُنكح وأن ميتك، وإخراج الصالح، بالعمل
الخطأ، إال الصواب بعد ما يُقال: وكان كفًؤا. عنها رَددُت أيِّم من إيلَّ أَحبُّ بيتي ناحية

والَغوغاء. فلة للسِّ بَذلُهن إال األْكفاء من منعهن بعد وما
بعيدة، كانت وإن يقرِّبها فإنه َكذوب إىل ثالثة؛ إىل الحاجة تطلبوا ال يُقال: وكان
له رجل إىل وال ك، فيرضَّ ينفعك أن يريد فإنه األحمق إىل وال قريبة؛ كانت وإن ويباعدها

لحاجته. وقايًة حاجتك يجعل فإنه حاجة؛ الحاجة صاحب إىل
الُخلق. لسيِّئ ورع وال لبخيل، سؤدد وال لكذوب، مروءة ال يقول: األحنف وكان

الكذب واجتِنِب ينفعك، فإنه ك؛ يرضُّ أنه ترى حيث بالصدق عليك الشعبي: وقال
ك. يرضُّ فإنه ينفعك؛ أنه ترى موضٍع يف

املوازين. وألسنة املكاييل رءوس من معيشته من إىل حاجتك تِرصْف ال وقالوا:
النُّقصان. من أحًدا يربِّئ ولم بالكمال، وجل عز هللا انفرد وقالوا:

ولن َعزوف، ألوٌف الخري إن َعْدوان، معرش يا الَعدواني: الظَِّرب بن عامر وقال
سيدكم أكن ولم الُحلماء، اتَّبعت حتى حليًما أُكن لم وإني يُفارقه، حتى صاحبه يُفارق

لكم. تعبَّدت حتى
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يقول: وكان قريب. من أُقىص أن من إيلَّ أَحبُّ بعيٍد من أُدعى ألن األحنف: وقال
ُقْلعة. مجلس فإنه صاحبه؛ صدَّرك وإْن املجلس وصدَر إياك

يل ما وترك يل، كان أخذته لو ما منه تركت إال قطُّ مجلًسا أتيت ما زياد: وقال
يل. ليس ما أخذ من إيلَّ أَحبُّ

أظن. كنت ما دون وجدتها إال عنده حايل عن أحًدا كشفت ما األحنف: وقال
متَِّهًما، له عيلٌّ وكان فأفرط، عنه تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل عىل رجل وأثنى

نفسك. يف ما وفوق تقول، ما دون أنا فقال:
غري يف والكالم غضب، غري يف الغضب الجاهل: يف تكون خصال خمس يُقال: وكان

عدوه. من صديقه يعرف وأال أحد، بكل والثقة موضع، غري يف والعطية نفع،
لربيح. ِرفدك وإنَّ مُلريح، منعك وإنَّ لرسيح، خريك إنَّ فقال: رجل عىل أعرابي وأثنى
أياًما، بابي عىل تي العالَّ زهمان أبو فغَرب بأرمينية، واليًا كنت َسْلم: بن سعيد وقال
عِلموا لو أقواًما ألعرف إني وهللا وقال: ماَطني، السِّ بني قائًما يَدي بني مثَل إيلَّ وصل فلما
عيش عن للتنزُّه إيثاًرا فيهم؛ الزًما ُمْسكة لجعلوه أصالبهم أود من يُقيم الرتاب سفَّ أن
إال عليك يَثنيني ما وهللا إنه الَعطفة. بطيء الَوثبة، لبعيُد إني وهللا أَما الحوايش. رقيق
ما وهللا ُمبَعًدا. ُمكِثًرا أكون أن من إيلَّ أَحبُّ مقرَّبًا ُمِقالٍّ أكون وألن عنك، يرصفني ما ِمثل
يف كان يَديك يف صار الذي األمر وهذا منه. أكثر نحن إال ماًال وال نضبطه، ال عمًال نسأل
بُحسن هللا ِعباد إىل فتحبَّْب فرش. ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن حديثًا، وهللا فأمَسوا غريك، يد
هللا؛ ببغض موصول وبُغضهم هللا، بحب موصول هللا عباد حب فإن الجانب؛ ولني الِبرش

سبيله. عن اعوجَّ من عىل ورقباؤه خلقه، عىل هللا شهداء ألنهم
هللا عبد بن خالد عىل هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر بن ُعتبة ودخل
هنا ها إن به: يُعرِّض خالد فقال سخيٍّا، ُعتبة وكان شديد، حجاب بعد القرسي156
فقال: به، يُعرِّض أنه ُعتبة فَعِلم أعراضهم. يف انوا ادَّ َفِنيت فإذا أموالهم، يف يُدانون رجاًال
تبقى فأولئك مروءاتهم، من أكثر أموالهم تكون الرجال من رجاًال إن األمري، هللا أصلح

ثم العراق، عىل أمية بني ُوالة أحد القرسي، ثم البجيل ُكرز بن أسد بن يزيد بن هللا عبد بن خالد 156

يف ذلك وكان أماته. حتى فعذَّبه يزيد، بن الوليد ِقبل من بعده توىلَّ الذي عمر بن يوسف إىل وُسلِّم ُعزل
١٢٦ه/٧٤٣م. سنة

407



والتبيني البيان

ما َسعة عىل انوا ادَّ نِفدت فإذا أموالهم؛ من أكثر مروءاتهم تكون ورجاًال أموالهم، لهم
عِلمت. ما مِلنهم إنك وقال: خالد فَخِجل هللا. عند

عن سألك إذ املؤمنني أمري أجبَت هالَّ ُكرز: بن أسد بن يزيد بن هللا لعبد وقيل
حقرني. استقلَّه وإن حسدني، استكثره إن إنه قال: مالك؟

قوم صغار تكونوا إن فإنكم العلم؛ تعلَّموا فقال: بنيه ُعروة وعظ قال: الحسن أبو
وإذا بآبائهم، منهم أشبَُه بأزمانهم الناس قال: ثم آخرين. قوم كبار تكونوا أن فعىس

أخوات. لها عنده أن واعلموا فاحذروه، خلًة رجٍل من رأيتم
ُعْرش الدرهم عظيًما. رت صغَّ لقد ره؟ أتصغِّ قال: ُدريهًما. يل َهْب لرجل: رجل وقال

ية. الدِّ ُعْرش واأللف األلف، ُعْرش واملائة املائة، ُعْرش والعرشة العرشة،
قد له: فقيل خرضاء، بَزقًة فبزق جوفه، يف ُقرحٌة بالدارمي خرجت األصمعي: قال
ما بزقتها إال خرضاء ُزمُردَّة الدنيا يف يبَق لم لو وهللا قال: خرضاء. بزقتها قد إذ برئت

نجوت.
الجارية؟ لهذه ما َويَلك فقال: جارية، فرأى ِصبيان، بمعلِّم امللك عبد بن الوليد مرَّ

منها. أصغر يعلِّمها الذي فليكن قال: القرآن. أعلِّمها قال:
أمري يا رجل: له فقال الطاعون، من امللك عبد بن الوليد هرب قال: أيوب بن إسحاق
َال َوإِذًا اْلَقتِْل أَِو اْلَمْوِت ِمَن َفَرْرتُْم إِْن اْلِفَراُر يَنَْفَعُكُم َلْن ﴿ُقْل يقول: هللا إن املؤمنني،

نريده. القليل ذلك قال: َقِليًال﴾. إِالَّ تَُمتَُّعوَن
الفرار فإن بعد، أما إليه: فكتب ُرشيح، أيام النجف إىل الطاعون من رجل وهرب
من وإن الرزق، يُقلل ولن أجًال، يُقرِّب لن امُلقام وإن رزًقا، يُكثر ولن أجًال، يُبعد لن

َلقريب. قدرة ذي من بالنجف
قرأت هل فقال: ابنتك. زوِّجني له: فقال مخزوم بني من فتًى الوليد عىل ودخل
وقرع يده، يف كان بقضيٍب عمامته فرضب فأدنَوه مني. أْدنوه قال: ال. قال: القرآن؟

زوَّجناه. قرأ فإذا إليك، ه ُضمَّ لرجل: قال ثم قرعات، به رأسه
فوجد درهم منه سقط كمن أنا قال: اج الحجَّ بعد ُمسلم أبي ابَن يزيد استعمل وملا
وأنا . عينيَّ بني ما ِجلدة أنت إنما اج: للحجَّ أبي قال مسلم: أبي البن يزيد وقال ديناًرا.
ابن لُص طالب أبي بن عيل فقال: امِلنرب َصِعد إنه هذا ومع كله. وجهي جلدة إنك أقول:
ويف هذا؟ أمريكم يقول ما املنرب: تحت كان أعرابي فقال عذاب. ُشؤبوب عليه ُصبَّ لُص،
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أنه عنه تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل رميه إحداهما أعجوبتان؛ لص، ابن لص قوله:
لص. يف الالم ضم أنه أحد؛ يجهله لم ما جهله من بلغ أنه واألخرى ِلص،

ويل حني امِلنرب عىل امللك عبد بن الوليد سمعت قال: الدمشقي العزيز عبد بن بكر
فأخلفتكم وعدتكم وإذا عليكم، يل طاعة فال فكذبتكم ثتكم حدَّ إذا يقول: وهو الخالفة
الكالم هذا ِمثل فيقول عليكم. يل طاعة فال رتكم فجمَّ أغربتكم وإذا عليكم، يل طاعة فال
الَفرسان ُردَّ غالم، يا أخرى: مرًة وقال ُفَديك. أبي اقتل املؤمنني، أمري يا ألبيه: يقول ثم

امليدان. عن ان الصادَّ
البادية. إىل هه نوجِّ فلم له؛ حبُّنا بالوليد أرضَّ امللك: عبد وقال

فأمكنني قط األعواد هذه عىل رأيته إن وهللا ال النكروس: فقال املنرب، عىل الوليد ولحن
عندي صار الفاحش اللحن هذا لحن فإذا وجاللته، عيني يف كثرته من منه؛ عيني أمأل أن
ليتها يا فقال: الحاقة فيها تُذَكر التي السورة فقرأ الغداة يوًما وصىلَّ أعوانه. كبعض
األَحِدين. ألَحُد إنه قالها كان إن إنه أما فقال: العزيز عبد بن عمر فبلغت القاضية. كانت
هشام من أفصح ولده يف يكن ولم اننَي، لحَّ امللك عبد ابنا ومحمد الوليد وكان قالوا:

وَمسلمة.
الوليد ُكتُب كانت قال: قبيصة، بن إسحاق عن أبي، أخربني الحديث: صاحب وقال
وأنتم ملحونة تأتينا ُكتبكم بال ما محمد: ملوىل فقلت محمد، ُكتُب وكذلك ملحونة، تأتينا
فالن أخربني فقد بعد، أما عيلَّ: ورد قد كتاب فإذا بقويل، املوىل فأخربه الخالفة؟ أهل

والسالم. األشَعِرين. من أفصح قريًشا أن تشكُّ أحسبك وما قلت، بما
امللك، عبد بن الوليد عىل اج الحجَّ به وَفد الَخَلق، بن َديُّ الصُّ يم: الرصَّ بني ومن
الخلق. بن الصدي قال: اسمك؟ ما له: قال َرصيم. بني من قال: أنت؟ ن ممَّ له: فقال

خبيث. خارجيٌّ عنقه؛ يف ا ُدعَّ قال:
واسمه يمي، الرصَّ الُربَك منهم وكان خوارج. كانوا رصيم بني عامة أن عىل يدل هذا
كان الخلق بن الصدي بن والخزرج حديث. وله بالسيف، معاوية رضب الذي اج، الحجَّ

َرصيم: بني يف الشاعر وقال خطيبًا.

َص��ِري��ِم ب��ن��ي ِدي��ُن ال��دِّي��ُن وب��ئ��َس ص��الت��ي تُ��دِرُك��ن��ي ح��ي��ُث أُص��لِّ��ي
ال��َخ��ِط��ي��ِم ِدي��ِن ع��ل��ى وك��لُّ��ه��ُم َم��َع��دٍّ ع��ل��ى يَ��ط��َع��ن��وَن ق��ي��اًم��ا

باهيل. والخطيم
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أحدهما: فقال شيخان، امللك عبد بن الوليد عىل دخل الحسن: وأبو األصمعي قال
الوليد: فقال سنة. ستني يملك نجده بل كذبت، اآلخر: وقال سنة. عرشين تملك نجدك
من جْمَع املال ألجمعن وهللا ِمثيل، يغرُّ هذا قال ما وال بَصَفري، الئط هذا قال الذي ما

غًدا. يموت من تفريق وألفرِّقنَّه أبًدا، يعيش
بني ما ِجلدُة اج الحجَّ إن يقول كان امللك عبد املؤمنني أمري إن فقال: الوليد وخطب

كله. وجهي ِجلدُة وإنه أال ، عينيَّ
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الرحيم الرحمن هللا بسم

اصطفى الذين عباده عىل وسالم هلل الحمد

ُعمري، بن ِعمارة عن األعمش، عن يحيى، أبو عثَّام ثنا حدَّ بحر: بن عمرو عثمان أبو قال
َسِمع. ما يَتْبع فيلحن، ثنا يحدِّ َمعمر أبو كان قال:

إن معاوية: إليه فكتب معاوية، إىل زياد بن هللا ُعبيَد زياٌد أوفد قال: الحسن أبو
باألساورة نشأ كان ألنه لُكنة؛ هللا ُعبيد يف وكانت لسانه. من قوِّم ولكن وصفت، كما ابنك
افتحوا مرًة: قال وكان األسواري. ِشريويه من تزوَّجها زياد وكان مرجانة، أمه مع

ُمفرغ: بن يزيد فقال سيوفكم. ُسلُّوا يريد: سيوفكم.

��ي��اِع ل��ل��ضَّ أم��ِرك وك��لُّ أَض��ع��َت بَ��ع��ي��ٍد م��ن َس��ي��َف��َك ف��تَ��ح��َت وي��وَم

له فقال البَظراء. ابن يا له: قال ثور، بن الَهثهات يف منجوف بن ُسويد كلَّمه وملا
كنت ما ُسويد: قال األرض. است عىل اجلس قال: َسدوس. بني نساء عىل كذبَت ُسويد:

استًا. لألرض أن أحسب
يل ادُْع له: لغالم — العزيز عبد بن عمر وعنده — مروان بن ِبرش قال قالوا:
فِزْد وأنت عمر: له فقال أِلف. منها ألِق برش: له فقال صالًحا. يا الغالم: فقال صالًحا.

أِلًفا. أِلفك يف



والتبيني البيان

إذا فكان َظمياء، ى تُسمَّ جارية له بالبرصة رجل كان قال: َعون موىل يزيد وزعم
ضمياء. يا فناداها: ظمياء. يا قل املقفع: ابن له فقال بالضاد. ضمياء. يا قال: دعاها

جاريتك؟ أو جاريتي هي قال: ثالثًا أو مرتني املقفع ابن عليه غريَّ فلما
لسانك. عىل يخفُّ باسٍم إال غالمك تُسمِّ ال سيَّار: بن نرص قال

وكان كسكر، مواضع من موضًعا النظَّام صاحب املكِّيَّ وىلَّ الجهم بن محمد وكان
املكان ذلك اسم وكان يكتبه، وال اه يتهجَّ وال املكان ذلك َي يسمِّ أن يُحسن ال املكي

«شانََمثنا».
فقتله، رجل رأس بها فرضب صخرة أخذ رجٍل يف تقول ما حنيفة: ألبي وقيل

ُقبيس. بأبا رأسه رضب ولو ال، قال: به؟ أتُقيده
من ذُبحت دجاجة يف تقول ما ُعبيد: بن لعمرو التيمي خالد بن يوسف وقال
له: قال قفاءها. من قال: أحِسْن. قال: قفاؤها. من قال: أحِسْن. عمرو: له قال قفائها؟
حتى ال، يقول: خالد بن يوسف من وسمعت قال: واسِرتح. قفاها من قل هذا؟ عنَّاك من
من أحمر هذا يقول: يوسف وكان الشني. بضم ه. يُشجَّ حتى يريد: الشني. بكرس ه. يِشجَّ

هذا. من ُحمرًة أشد هذا يريد: هذا.
قاسم فقال وأهنؤها. الوجوه أحسن عىل الحوائج لكم هللا قىض املرييس: ِبرش وقال

قوله: عىل هذا ار: التمَّ

يَ��رَزُؤه��ا ك��اَن م��ا ب��َش��يءٍ ض��نَّ��ت يَ��ْك��ل��ُؤه��ا وال��ل��ُه ُس��َل��ي��م��ى إنَّ

ِبرش. لحن من أطيَب قاسم احتجاج فصار
اللُّكنة، شديد النَّبَطي زياد كان قال: عثمان بن أبان ثني حدَّ م، سالَّ بن مسلم وقال
فقلت َدأَوتُك َلُدن فمن قال: أجابه فلما ثالثًا، غالمه دعا بخيًال. وكان قال: نحويٍّا. وكان
تصنع؟ كنت ما أجبتني أن إىل دعوتُك َلُدن من يريد: تَصنَأ؟ كنت ما أجبتني أن إىل َلبَّي
عندنا كان إذا تتكلمي ال لها: فقال أعجمية. جرير ابنَي وبالل نُوح أم وكانت قال:
عجينها. من أكل الُجرذ وكان أمك. ِعجان يف دخل ُجْرَدان نوح، يا يوًما: فقالت رجال.
ِهماَر لنا أهَدوا لزياد: فقال وحش، ِحماُر زياد موىل قيٍل إىل أُهدي الحسن: أبو قال
رش الثاني زياد: قال َعريًا. يريد أيًْرا. إلينا أهَدوا قال: َويَلك؟ تقول يشء أيَّ قال: َوْهش.

األول. من
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نوفل: بن يحيى قال

تَ��ل��َح��ُن اْس��تَ��ه ف��إنَّ خ��ط��ي��بً��ا ال��لِّ��س��اِن ف��ص��ي��َح َزي��ٌد يَ��ُك وإْن
يُ��ط��َح��ُن وال يُ��َدقُّ وِم��ْل��ٍح ��ان��ٍة وُرمَّ ِب��ُس��كٍّ ع��ل��ي��َك
ُم��ْدُه��ِن1 ف��ي ��ُن يُ��س��خَّ وش��م��ٍع ن��انَ��خ��اُه أو َك��ْرَم��اَن وِح��ْل��ِت��ي��ِت

ُمناذر:2 ابن قول يُشبه معانيه بعض يف الشعر وهذا

��ل��ِت ال��صَّ أب��ي م��ن ب��ح��ب��ٍل تَ��ع��لَّ��ق��َت أن��َت إذا
ُم��ن��بَ��تِّ ال��ق��وَِّة ِه��ِن وا ب��ح��ب��ٍل تَ��ع��لَّ��ق��َت
ُس��بُّ��ْخ��ِت3 أظ��ف��اِر وم��ن َك��ي��س��اٍن س��ل��ِح م��ن ف��ُخ��ذْ
ال��بُ��ْرِت م��ِة ال��ع��الَّ ل��دى تَ��ْس��آل��ي يَ��ب��لُ��ْغ��ك أل��ْم
تَ��ح��ِت4 م��ن ال��م��رءِ داءُ ـ��ُس م��اَس��رج��ي��ـ ال��م��رءُ وق��اَل

ُمر وطعم قوية رائحة ذات تشققت، متى األنجزان جذوع من تسيل راتنجية صمغية مادة هو حلتيت: 1

الهضمية، للوظائف وُمنبهة التشنج، مضادات أشد من أنها املواليد رشح ويف البيض. مح يف تذوب كريه،
للرياح، مخرجة وهي مقبولة، طيبة رائحة ذات بذور نانخاه: املعوية. للديدان طاردة للطمث، ومدرة

نخوة. العامة: عند ى وتُسمَّ
فصيًحا، شاعًرا كان جعفر. أبا يُكنى يربوع، بن صبري بني موىل مناذر، بن محمد هو مناذر: ابن 2
ُمتنسًكا أمره مبدأ يف وكان أهلها. أكابر عنه أخذ روايتها، يف حجة فيها، إماًما باللغة، العلم يف ًما مقدَّ
ُجلساء من وكان الحجاز. إىل البرصة من ونُفي األعراض، وقذف الناس وهجا وفتك خلع ثم ُمتألًها،
عليهم وطعن فنابذهم املسجد، دخول ومنعوه املعتزلة وعظه والتأله النسك ترك وملا ُعيينة. بن سفيان
تُويف وثيابهم. وجوههم سوَّد به ئوا توضَّ فإذا بالليل، مطاهرهم يف فيطرحه امِلداد يأخذ وكان وهجاهم،

١٩٨ه/٨١٣م. سنة
وكيسان ثعلب. رواية وهو الصواب، إىل األقرب هو أثبتناه وما كيسان، شعر نسخة: يف كيسان، سلح 3

املثنى، بن معمر ُعبيدة ألبي لقب هو وسبخت: النحوي. كيسان بن أحمد بن محمد الحسن أبو هو
املشهور. الراوية اإلمام

الذي وهو النِّحلة. يهودي اللغة، رسياني كان املشهور. البرصي الطبيب مارسجويه هو مارسجيس: 4

العزيز عبد بن عمر ووجده العربية، إىل أعني بن أهرن القس كناش تفسري الحكم بن مروان أيام يف توىلَّ
الناس. يف وبثَّه فأخرجه الكتب، خزائن يف
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الَربُدخت:5 وقال
تَ��ت��بَّ��ُع6 ��ا ع��مَّ ال��َع��ْوِد َك��ث��ي��ِل وأن��ٍف ش��اغ��ٌل ح��ف��ُص ي��ا ع��ي��نَ��ي��َك ف��ي ك��ان ل��ق��د
أج��َم��ُع ال��ل��ح��ِن ع��ل��ى م��ب��ن��يٌّ وَخ��ل��ُق��ك ��ٍش ُم��رقَّ ك��الٍم ف��ي َل��ح��نً��ا تُ��ت��بَّ��ُع
��ُع7 ال��ُم��رقَّ ف��أن��َت إي��ط��اءٌ وَوج��ُه��َك ٌ ُم��ك��َف��أ وأن��ُف��َك إق��واءٌ وَع��ي��نُ��ك

املدينة: أهل هجائه يف امَليْساني وقال

ال��َع��ف��اِر ع��ل��ى يَ��ِدبُّ م��ن وأألُم وم��دٍّ ب��تَ��ق��ص��ي��ٍر وَل��ح��نُ��ك��ُم

الذي ذاك إىل الكتاب: عنوان فإذا فأجابني، كتابًا، فتًى إىل كتبت قال: معاذ بن عيل
املرادي ابن وكتب قبله. أنا للموِت ري: مَّ الشَّ أميَّة ألبي كتاب عنوان عىل وقرأت إيلَّ. كتب

برحمِته. ِفداك ُجعلُت بغداد: ملوك بعض إىل
هو مات قبلك» «مت قلت إذا ألني قبلك»؛ «متُّ أقول ال أنا سيَّار: بن إبراهيم وقال

بَدَلك. مت أقول: ولكن بعدي،
امُلسيب: بن ُزهري إىل ِعقال بن شبَّة بن ِعقال وكتب

ِع��ق��اِل ب��ِن ش��بَّ��َة ب��ِن ِع��ق��اِل م��ن ُزه��ي��ٍر ب��ِن ال��م��س��يَّ��ِب ل��ألم��ي��ِر

خاتَمه: عىل هللا ُعبيد بن بَشري كتب وملا

يُ��ش��ِرْك ال ب��ال��رح��م��ِن ال��ل��ه ُع��ب��ي��د ب��ن ب��ش��ي��ر

الرشك. من أقبَُح هذا قال: خاتمه، عىل أبوه قرأه
وكان الرأي. آفة والُعجب الرشيف، عىل ُهجنة اللَّحن مروان: بن امللك عبد وقال

الوجه. يف الُجدري آثار من أقبح املنطق يف اللحن يُقال:

أحد الضبي، خالد بن عيل هو والربدخت: الصواب. هو أثبتناه والذي الربدحت، نسخة: يف الربدخت، 5
ضبة. بن سعد بن بكر بن مالك بن السيد بني

البعري. كقضيب العود: كثيل 6

ومعنًى. لفًظا القافية تكرار واإليطاء: القوايف. حروف اختالف واإلكفاء: القافية. إعراب اختالف اإلقواء: 7
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القرسي: هللا عبد بن خالد يف نوفل بن يحيى وقال

ال��ُخ��َط��ِب ف��ي ب��ال��تَّ��ش��دي��ِق يُ��وَل��ُع وك��ان ق��اط��ب��ًة ال��نَّ��اِس ك��لِّ ال��نَّ��اِس وأل��َح��ُن

كنتم إن قال: — بالتشديق يُوَلع وكان — هللا عبد بن خالد أن املدائني وزعم
رمضانيُّون. فإنا رجبيُّون

خالد. عىل هذا جوَّزت ما الوليد عىل ُصححت قد العجائب تلك أن ولوال
عمر: إليه فكتب منه، حرف يف فلحن عمر إىل كتابًا الُحر بن الُحصني وكتب قال:

سوًطا. كاِتبَك قنِّْع أن
ُدَلف: أبي بيت يُنشد كان أنه سيَّار بن ُزهري بن أحمد بن ُكثريِّ عن وبَلغني

َج��م��اح��ي ال��َح��رِب ع��ن َل ط��ا ق��د ال��دِّرَع أل��ِب��س��ي��ن��ي

قال: إنما أنه فحلف ذلك عن فسألته

ِج��م��اص��ي ال��ح��رِب ع��ن َل ط��ا ق��د ال��دِّرَع أل��ِب��س��ي��ن��ي

غري املوضع ذلك يف فاللحن اْلَقْوِل﴾. َلْحِن ِيف ﴿َوَلتَْعِرَفنَُّهْم وتعاىل: تبارك هللا قال
املوضع. ذلك يف اللحن

اللحن يُفخم الحارث بن الرحمن عبد بن امُلغرية يقول: امللك عبد بن سليمان وكان
اإلعراب. ُجبري بن نافع يُفخم كما
ذلك: نحو يف الشاعر وقال

َج��دي��ُر8 ال��ك��الِم ب��ت��ق��ع��ي��ِب وأن��َت ل��ِق��ي��تَ��ن��ا ح��ي��َن ��ب��َت ق��عَّ ل��ق��د ل��َع��ْم��ري

األحمر: خلف وقال

��ح��اِب ال��سَّ ب��ي��َن ال��رَّع��ِد ك��َف��رق��ع��ِة ب��تَ��ق��ع��ي��ِب��ه وَف��رَق��َع��ه��نَّ

قعب. كأنه حتى فمك أقىص من تتكلم أن التقعيب: 8
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امَليْساني: وقال

ال��َع��ف��اِر ع��ل��ى يَ��ِدبُّ م��ن وأألُم وم��دٍّ ب��تَ��ق��ع��ي��ٍب وَل��ح��نُ��ك��ُم

بُردة، أبي بن بالل إىل رجًال الثقفي النحوي عمر9 بن عيىس خاَصم األصمعي: وقال
بعض يذهب ألن بالل: له فقال إليه، ينظر الرجل وجعل اإلعراب، يُشبع عيىس فجعل

بُحجتك. واقِصد به تتشاغْل فال اإلعراب، ترك من إليه أَحبُّ هذا حق
األمري، هللا أصلح فقال: عليه، له َدين يف السلطان إىل رجًال النحويني من رجل وقدَّم
لظهور لكنه دراهم، ثالثة إال هي إن األمري، أيها وهللا ال خصمه: قال درهمان. عليه يل

درهًما. حقه من ترك اإلعراب
فصيًحا غالًما باَعني هذا إن فقال: رجًال ُرشيح إىل أو الشعبي إىل رجل خاَصم قال:

زرارة. بن حاجب بن عطارد بن عمر بن محمد هذا قال: صبيًحا.
فقال: الِحمريي، حميد بن سعيد بن معاذ بجدِّ الطبيب مارسجويه مرَّ قال:
أُحسن أنا قال: جاوزه فلما بُلَغم. عمُل إنه قال: بََحًحا. حلقي يف أجد إني مارسجويه، يا

بالعربية. فكلَّمته بالعربية كلَّمني ولكنه بَلَغم، أقول أن
ُرؤبة زعم وقد املنتقمون. املجرمون من إنا يقرأ: كان اج الحجَّ أن الحسن أبو وروى
والحجاج. الحسن من أفصح قرويَّني يَريا لم أنهما العالء بن عمرو وأبو اج العجَّ بن
تنزَّلت وما اآلخر: والحرف والقرآن. ص قوله: مثل القرآن، من حرَفني يف الحسن وغلط

الشياطون. به
جابان ابن فكان ر. املصوَّ البارئ الخالق يقول: األعمى سابٌق كان قال: الحسن أبو
تَنكحوا وال وقرأ: قال: فيه؟ باهلل تُِرشك الذي الحرف فعل ما سابق، يا قال: لقيه إذا

نَنِكحهم. لم أيًضا آمنوا وإن جابان: ابن وقال يؤمنون. حتى املرشكني
مسلم. بن عمرو يعني الشيخ. هذا أسأل أن ألُحبُّ إني امللك: عبد بن َمسلمة وقال

لحنه. إال منه يمنعني فما

النحو يف إمام إليهم. فنُسب ثقيف يف نزل ثم الوليد، بن خالد موىل كان الثقفي: عمر بن عيىس 9

البرصي الحسن عن وروى إسحاق، أبي بن هللا وعبد العالء بن عمرو أبي عن أخذ والقراءة. والعربية
وكان كلها. ذهبت مصنًَّفا وسبعون نيِّف له كان قيل: وغريه. األصمعي روى وعنه وغريهما، والعجاج

١٥٠ه/٧٦٧م. سنة مات كالمه. يف ر يتقعَّ
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ُهجنة وتركه للوضيع، جمال فإنه النحو؛ تعلَّموا يقول: السختياني أيوب وكان قال:
للرشيف.

والفرائض. السنن تَعلَّمون كما النحو تعلَّموا عمر: وقال
تقول أن عن شَغلك الدوانيق كسب فقال: سعيد. أبي يا للحسن: رجل قال

سعيد؟ أبا يا
عىل حيِّ بالعراق: ُسِمع لحن وأول عصاتي. هذه بالبادية: ُسِمع لحن وأول قالوا:

الفالح.

البُلغاء َلْحن من باب (1)

وعيىس األهتمي، َصفوان بن وخالد الَقْرسي، هللا عبد بن خالد البُلغاء انني اللحَّ ومن
ر. املدوَّ بن

نُعِرب فما أعمالنا يف ولَحنَّا حرًفا، نَلَحن فما كالمنا يف أعَربْنا اك: النُّسَّ بعض وقال
حرًفا.

قال: إرسائيل؟ أتَهِمز ألعرابي: قلت قال: َلمي، السُّ الرحمن عبد بن الربيع أخربَنا
لَقوي. إذًا إني قال: فلسطني؟ فتجرُّ قلت: سوء. َلَرجُل إذًا إني

النون. وكرس الياء بفتح يقولها الحسن. عن يَْونِْس ثنا حدَّ يقول: ُهشيم10 وكان
هذا بكرس فأكِلِه، فذبِحه فرصِعه فأخِذه يقول: لمي11 السُّ هللا بن األعىل عبد وكان

أجمع.
ثم ويجزمه؛ ابْن، يقول: ثم مجزومًة؛ هشاْم، ثنا حدَّ يقول: ُمهلهل بن مهدي وكان

الوقف.12 يف السالمة أن رأى نحويٍّا يكن لم حني ألنه ويجزمه؛ حساْن، يقول
يلحنان. ال كانا فإنهما الفقيهان، ل» املفضَّ بن و«ِبرش الحارث» بن «خالد وأما

النحوي، زيد» «أبو فصيح: أعرابي لسان لسانه كأن حتى البتََّة يلحن ال كان وممن
املعلِّم. سعيد» و«أبو

سنة ُولد البُلغاء. املحدِّثني من كان معاوية. أبا يُكنى سليم، بني موىل بشري، بن هشيم هو هشيم: 10

١٨٣ه/٧٩٩م. سنة وتُويف ١٠٥ه/٧٢٣م،
أثبتناه. ما الصواب ولعل ى، ُمسمٍّ له أعرف ولم السامي، األعىل بن األعىل عبد األصل: يف 11

ويستحسنه. الرأي هذا يرى هللا رحمه أمني بك قاسم كان قلت: 12
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فأْلِقه. نفسك عىل قال: ساكنًا؟ بيتًا عليك أُلقي ألعرابي: قلت خلف: قال
أن فأُنبئت الطريق من كتابًا التقطت إني بشري: بن لعيل العنربي الفضل أبو وقال
أمقيَّد أدري ما وهللا قال: مقيًَّدا. كان إن نعم، قال: به؟ آتيَك حتى أفرتيده شعًرا، فيه

مغلول. أم هو
فقالها مهموزًة. فقلها له: قيل نعم. قال: الرمح؟ أتهمز ألعرابي: قيل قال: األصمعي
أخوه له فقال همزه، إال ترًسا وال سيًفا يدع فلم نعم. قال: س؟ الرتُّ أتهمز قال: مهموزة.

أجمع. السالح يهمز فإنه أخي؛ دعوا به: يهزأ وهو
وإن مات، أبونا إن فقال: مرياث، يف وأخوه رجل زياٍد إىل ارتفع بعضهم: وقال
مما عليك أَرضُّ لسانك من أضعَت الذي زياد: فقال فأكله. أبانا مال عىل وثب أخينا
لعنة يف قم أخيك. عظم تنح وال أباك، هللا رحم فال فقال: القايض وأما مالك. من أضعَت

نقم؟ أن أردنا أن بعد أتيتمونا واسط: قايض شيبة أبو وقال هللا!
كالًما الثاني، الجزء بعض ويف األول، الجزء من الكتاب هذا صدر يف ذكرنا قد
من نوادر رَوينا وقد والعلماء، الحكماء مذاهب من ومذاهب البلغاء، العقالء كالم من
من امِلرَّة13 وأهل املجانني كالم من كثرية ونوادر األعراب، من واملحرَّمني بيان الصِّ كالم
فجعلنا الحمقى، من التكلُّف وأصحاب النَّوكى من الغفلة أهل كالم ومن امُلوسِوسني،
ملن بد وال له، يصلح موضٌع هذا من جنس ولكل والفكاهة، الهزل باب يف بعضها

الهزل. بعض إىل االسرتاحة من الجد ه استكدَّ
فقال سابًقا، فجاء حلبة، يف له فرًسا لُجيم بن لِعجل ابٌن أرسل ُعبيدة: أبو قال

األعور. ه وسمِّ عينَيه إحدى افقأ فقال: يه؟ أسمِّ يشء بأي أبِت، يا ألبيه:
لجاء: بن عمر قال أحالمهم.14 ون ويستخفُّ األزد رجال قون يُحمِّ ُمَرض وشعراء

َع��ط��اِئ��ه��ا15 ع��ل��ى األزِد تَ��الُط��َم ِدالِئ��ه��ا ع��ل��ى أْل��ِح��ي��ه��ا تَ��ص��َط��كُّ

املوسوسني. املمرورين يعني املرة: وأهل أثبتناه. ما والصواب املره، أهل نسخة: ويف 13

أثبتناه. ما والصواب أخالقهم، األصل: يف 14

تضطرب. تصطك: 15
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ار: بشَّ وقال
ِزي��اِد16 ِخ��واِن ع��ل��ى ال��َع��ِت��ي��ِك َل��َغ��ُط ُدوِره��م ف��ي ِدن��اِن��ه��م َغ��ْل��َي وك��أنَّ

الراجز: وقال

ب��ادي وَص��ْدري َح��ق��َويَّ ح��اِزُم ِب��َج��ادي ف��ي أرُف��ُل ب��ي َل��بَّ��ي��َك
َص��واِد ب��كَّ��َرت ِل��َش��وٍل أْق��وى س��وادي ع��ن ال��ظَّ��ْل��م��اءَ ُج أُف��رِّ
غ��اِد17 ُع��م��اَن ع��ن ح��جٍّ أص��واُت ب��ال��وادي أص��واتُ��ه��ا ك��أنَّ��م��ا

اآلخر: وقال

َه��داِد بُ��ي��وِت ف��ي ال��َم��ع��اِوِل َل��َغ��َط َح��ِس��ب��تَ��ه َه��دي��َل��ه��نَّ َس��ِم��ع��َت وإذا

أحمر: ابن وقال اليمانية. قبائل املعنى هذا يف يُدخلون هذا وبسبب
تَ��ن��ت��ِش��ُر18 ح��ي��َن ل��ي��ًال ال��َق��ْس��ِر إه��اب��َة ف��تَ��ح��َس��بُ��ه َع��زًف��ا َس��ِم��َع��ت إخ��الُ��ه��ا

الُكميت: وقال
ِغ��ف��ارا19 تَ��ْه��ج��و أس��َل��َم أراج��ي��ُز َغ��ْل��ِي��ه��ا م��ن ال��غ��ط��ام��َط ك��أنَّ

ُصفرة. أبي بن املهلَّب قوم وهم منهم، فخذ أو األزد هم العتيك: 16
أيًضا. عمان أزد ون يُسمَّ كانوا ألنهم األزد؛ هنا بها واملراد باليمن، بلد عمان: 17

القرسي. هللا عبد بن خالد إليها يُنسب يمانية قبيلٌة والقرس القرس، نداء القرس: إهابة 18
فاستنشد والُكميت، نُصيب اجتمع النقد: من فيها ِلما هنا إيرادها نرى طريفة حكايٌة البيت لهذا 19

قوله: إىل بلغ فلما ادِّكارا»، إال النفس هذه «أبت أولها التي قصيدته فأنشده الكميت، النصيب

الوبارا بالفلواِت يُجاِوبن غنَّينها الهجارُس ما إذا

قوله: إىل بلغ فلما الوبار. تسكنها ال الفلوات نصيب: له فقال

ِغفارا تَْهجو أسَلَم أراجيُز َغلِيها من الغطامَط كأنَّ

واحدة. قبيلٍة من ألنَّهما وسكت؛ الكميت فاستحيا قط. غفاًرا أسلم هجت ما نصيب: له قال
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دون ألسلم الِقدر، غليان بصوت والتفافها لغطها يف شبَّهها التي األراجيز، فجعل
غفار.

واملجانني النَّوكى باب (2)

رأت ما فرأت امرأته عىل دخل ملا الذي تميم، بن مناة» زيد بن «مالك النوكى ومن قالوا:
يدي قال: ُعلبتك. ضع قالت: ُمشتمًال، ُمنقبًضا ناحية يف وجلس والجهل، الجفاء من به
قال: َشْملتك. فضع قالت: لهما. أحفظ ِرجالي قال: نعَليك. فاخلع قالت: لها. أحفظ
عليها. وثب الطِّيب ريح شم فلما جانبه، إىل فجلست قامت ذلك رأت فلما بها. أوىل ظهري
و«ريسموس امُلوسِوس»، و«صبَّاح ِفنان»، «ابن والنوكى وامُلوسوسني املجانني ومن
و«َجَرنَفش»، الشاعر»، و«ُجعيفران الحاسب»، يَس و«أبو النُّمريي»، حيَّة و«أبو اليوناني»،
التي وهي ُمرة، بن تيم بن سعد بن كعب» بنت «َريطة ومنهم الليل»، «سارية ومنهم
َخرقاء لها: قيل التي وهي املثل، بها وتعاىل تبارك هللا فرضب أنكاثًا، غزلها نقضت
من واحد ولكل يَّة»، املعدِّ و«ذراعة و«َشولة»، و«َجهيزة»، «ُدغة»، ومنهم صوًفا. وجدت

تعاىل. هللا شاء إن موضعها يف سنذُكرها قصٌة هؤالء
ريسموس بال ما قائل: له قال اليونانيني. ُموسِويس من فكان «ريسموس» فأما
ورآه يقطع. وال يشحذ الذي امِلَسن مثل مثله قال: قوله؟ يستطيع وال الشعر الناس يعلِّم
السوق يف جاع إذا قال: السوق؟ يف يأكل ريسموس بال ما فقال: السوق يف يأكل رجٌل
وأنت هذا ِمثُل يشتمك له: فقيل ساكت، وهو رجل بالشتيمة عليه وألحَّ السوق. يف أكل
يف خرج إذا وكان أترمحه؟ حماٌر رمحك أو أتنبحه، كلٌب نبحك إن أرأيت قال: ساكت؟
وكان رجع. إذا بابه دفع يُعانَي ال حتى حجًرا بابه دوَّارة يف ألقى الُفرات يريد الفجر
من الحجر يأخذ أحًدا أن فَعِلم ُمنصفًقا، والباب مرفوًعا الحجر وجد بابه إىل رجع كلما
قال: لك؟ ليس ما تأخذ لك ما قال: الحجر أخذ قد رآه فلما يوًما، لصاحبه فكَمن مكانه،

لك! ليس أنه َعِلمت فقد قال: لك. أنه أعلم لم
عىل شعًرا قل وقال: درهًما أعطاه رجًال فَشِهدت الشاعر، امُلوسِوس «ُجعيفران» أما

يقول: فأنشأ الجيم،

َف��َرْج إل��ى ه��مٍّ ك��لُّ ف��اع��ت��َل��ْج ال��ه��مُّ ع��اَدن��ي
تَ��ن��ف��ِرْج وب��ال��رَّاِح ـ��ك��أِس ب��ال��ـ ال��ُه��م��وَم ع��ن��ك س��لِّ
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بل ال، قال: درهًما؟ وتأخذ فاطمة أتشتم قائل: له قال يتشيَّع، وكان أبيات. وهي
يقول: الذي وهو درهم. نصف وآخذ عائشة أشتم

ب��َش��ب��ي��ِه ل��ه وال ألب��ي��ِه َج��ع��ف��ٌر م��ا
ي��دَّع��ي��ِه ف��ك��لُّ��ه��م ك��ث��ي��ٍر ل��ق��وٍم أض��ح��ى
ف��ي��ِه يُ��خ��اِص��ُم وذا بُ��ن��يِّ ي��ق��وُل ه��ذا
ب��أب��ي��ِه ل��ِع��ل��ِم��ه��ا م��ن��ه��م تَ��ض��َح��ُك واألمُّ

الطة: قوم يف يقول الذي وهو

ال��نُّ��ُص��ِل ِج��الي��ِة ف��ي َص��ي��اق��ٌل ع��ام��دٌة واألي��وُر ك��أنَّ��ه��م

كان ُجن فلما مسألة، يف تفكُّره بسبب ذهب عقله فإن الحاسب يس» «أبو وأما
نواس أبو وكان املالحم. من الدنيا يف يحُدث ما أُلِهم وقد ملًكا، سيصري بأنه يهذي
يانها ويُروِّ الليثي، عقب ابن أشعار مذاهب عىل أشعاًرا، لسانه عىل يقوالن والرَّقايش

نواس: أبي قول األشعار تلك فمن قالها، الذي هو أنه يشكَّ لم حفظها إذا يس، أبا

نُ��ُك��ْر وأش��ي��اءَ ت��ه��اوي��َل ذا زم��نً��ا ادِّك��اري ال��نَّ��وَم م��نَ��َع
َم��َق��ْر م��ن ل��ج��ب��اٍن ف��ي��ه��ا ل��ي��س َم��ع��َم��ع��ٍة ف��ي ال��رُّوِم واع��ت��راُك
ال��زُّبُ��ْر ُك��تْ��ِب ف��ي يُ��وَش��ُع خ��طُّ��ه��ا َم��ذه��ٌب ع��ن��ه��ا ل��ي��س ك��ائ��ن��اٌت
ال��نَّ��َه��ْر َس��ْك��ُر أوَّلُ��ه��ا ��ٌة ج��مَّ َق��بْ��َل��ه س��ت��أت��ي وع��الم��اٌت
ل��ل��ُح��ُم��ْر ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اِس أق��نَ��ُص ه��اش��ٍم م��ن َرج��ٌل وي��ل��ي��ه��م
ُس��تُ��ْر ��م��ِس ال��شَّ م��ن ل��ل��ُم��ص��لِّ��ي��َن َم��س��ِج��ِده��م م��ن ��ح��ِن ال��صَّ ف��ي يَ��بْ��ت��ن��ي
ُص��ُف��ْر َط��ْش��ٌت َوْس��ِط��ه��ا ف��ي َض��خ��م��ًة َم��ط��َه��رًة يَ��بْ��ت��ن��ي ورج��اءٌ
ال��نُّ��ُك��ْر األم��ُر يَ��ن��زُل وُه��ن��اك��م أم��ُرك��م ي��ف��ش��و ح��ي��َن ف��ُه��ن��اك��م
��َف��ْر ال��سَّ ط��اَل وإْن ال��نَّ��اُس أي��ه��ا ب��ك��م س��اَر م��ا ح��ي��ُث ف��اتْ��بَ��ع��وه
َس��ِخ��ْر ِم��ن��ه م��ن ال��رح��م��ُن ل��ع��َن ب��ه تَ��ْه��ُزوا أْن ب��ال��ل��ه وَدُع��وا

الناس. أحسب كان يس أبا أن يزعمون والبرصيُّون
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يقول: الذي وهو الناس، أشعر وكان ُجعيفران، من أَجنُّ فإنه النُّمريي» حيَّة «أبو أما

ال��ل��ي��ال��ي��ا َل��ِب��س��َن ��ا م��مَّ ال��ِب��ل��ى َل��ِب��س��َن ال��ب��وال��ي��ا ال��رُّس��وِم أط��الَل ح��يِّ أَال

يقول: الذي وهو

وِم��ع��َص��ِم ك��فٍّ َم��وص��وَل��ي��ِن ب��أح��س��ِن واتَّ��َق��ت ال��ش��م��ُس ُدونَ��ه ِق��ن��اًع��ا ف��أل��ق��ْت

سهمي، عن فراَغ فرَميته، ظبٌي يل عنَّ حية: أبو قال قال: املنجوف أبو ثني وحدَّ
رميت وهللا وقال: الِجنارات. ببعض رصعه حتى فراَوغه راغ ثم السهم، وهللا فعاَرضه
عىل قبضت حتى السهم وراء فشددت يل، حبيبًة بالظبية ذكرت السهم نفذ فلما َظبْية،

للجن. معاوضته عن ويُخرب ار، الُعمَّ يكلِّم وكان ُقذَذه،
له قال املاء، من رأسها وأدنى بَغلته، لجام الفرزدق خلع ملا فإنه «جرنفش» وأما
زاني امَلخربة، كذوب ألنك قال: هللا؟ عافاك ولَم قال: ساقيك. هللا حلق بغلتك، نحِّ جرنفش:
بني يا نادى: قال، ما الجرنفش له قال أن ملا الفرزدق أن وبَلغني الحسن: أبو قال الكمرة.
منه. أعقل فيكم أَر لم فإني عليكم؛ الجرنفش سوِّدوا قال: إليه اجتمعوا فلما سدوس.

قلت قال: يل صديق حدَّثني البصل». و«طاق «عينادة»، الكوفة مجانني ومن
يشء. البصل وطاق يشء أنا قال: البصل؟ طاق أو أنت أجن؛ أيما لعينادة:

هللا أكثر الصبَّاح: بن إسحاق له قال يتشيع. وكان «بُهلول»، الكوفة مجانني ومن
جيِّد وكان ِمثلك. الشيعة يف وأكثر ِمثيل، املرجئة يف هللا أكثر بل قال: ِمثلك. الشيعة يف
قارعة عىل وجلس خرءًا، قفاه فحشا فيقفذه، العبث يحب من به مرَّ فربما القفاء،
يُعد فلم يدك. ُشم فتى، يا به: يصيح ثم يجوز، حتى تركه إنساٌن قفذه فكلما الطريق،
يُقال َرعناء امرأٌة بالكوفة وكانت بدانق. ويسكت بقرياط يغنِّي وكان يقفذه. أحٌد بعدها
تكون ال كيف بُهلول: له فقال أرضعته، ُمجيبة كانت فتًى بُهلوًال فقفذ «ُمجيبة»، لها
طريانه. يف الرُّعونة فأرى الفرخ يل تزقُّ كانت لقد فوهللا ُمجيبة؟ أرضعتَك وقد أرعن

«صبَّاح» فناداه ردقاء» أبي بن «موىس مر قال: الجبَّار، عبد بن ُحجر حدَّثني
ال لعقبة أمامك إن وهللا أما دينك. وأهزلت ِبْرذَونك، أْسمنَت الردقاء، أبي ابن يا املوسوس:
املوسوس. صبَّاح هذا له: فقيل هذا؟ من وقال: ِبْرذَونه موىس فحبس امُلِخف. إال يجوزها

نذير. هذا بُموسوس، هو ما فقال:
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يجيء مما فيضحك ليُحركهما مجنوننَي السالطني بعض دعا الحسن: أبو قال
كنَّا لصاحبه: أحدهما فقال بالسيف، ودعا َغِضب وأسمعهما أسمعاه فلما منهما،

ثالثة. فِرصنا مجنونني
مكة قايض وهو املخزومي امللك عبد بن العزيز عبد شيَّعت عثمان: بن عمر وقال

وتقول: ق تصفِّ مجنونٌة املسجد وبباب منزله، إىل

ال��م��اض��ي ذاك ل��ي��س ال��ُم��ِق��ي��ُم ه��ذا ال��ق��اض��ي ط��راِط��ُر َع��يْ��ن��ي أرََّق

مكة؟ قاَيض تعني أتُراها حفص، أبا يا فقال:
وقال ثاءً. يصري أن وهو السني، عىل كان ما اللَّثغ أحَسُن قوم: فقال اللُّثْغ، وتذاكروا
أردت إذا ألثغ، أيًضا أنا البكرات»: «مجنون فقال غينًا. يصري أن وهو الراء، عىل آخرون:

رشيط. قلت: رشائط، أقول أن
قد الوليد: إليه فكتب حمراء، بقطيفٍة الوليد إىل الوليد عم مروان بن هللا ُعبيد وبعث

أحمق. أحمق َعمُّ يا وأنت القطيفة، إيلَّ وصلت
أو ِسريايف، تريده قال: سريافيٍّا. ِطيبًا يل اشِرت زيد: لوكيله بالل بن محمد وقال

ِسرَيايف؟ َسرْيايف
يتجزأ، ال الذي الجزء اعتقاد يف ُمستبًرصا أراك للمكي: الجهم بن محمد وقال
عندي ولكنه فال، ا حقٍّ ا حقٍّ عندي يكون أن أما قال: ا. حقٍّ ا حقٍّ عندك يكون أن فينبغي

حق.
عىل — الرشيد بنت حمدونة جارية «هاشمية» عىل الطعام صاحب طالب أبو ودخل
قالت متاعك. رأيت قد إني لها: فقال — البيادر بعض يف طعامها من طعاًما يشرتَي أن
ِمثل وصار وحمَي خمَّ قد متاعك فإذا فيه، يدي أدخلت وقد قال: طعامك. قل هاشمية:
فاسًدا. وجدته وإن شئت ما فأعِطنا الشعري؟ قبلت قد ألست طالب، أبا يا قالت: الجيفة.
تعدنا ليس أبا يا وأنت منك، لنا خريًا أبا يا أبوك كان فقال: املأمون عىل طالب أبو ودخل

يتبسم. ذلك كل يف واملأمون وجريانك. ارك تُجَّ أبا يا ونحن إلينا، تبعث وليس
له مجنونًا هنا ها إن اليمامة: عىل وهو ُهبرية بن عمر بن يزيد بن للُمثنَّى قيل
وقال: هبرية ابن فغضب القادي. الفَلج قال: اش؟ النشَّ هجاء ما فقال: به، فأتَوه نوادر.

بمجنون! هذا ما عمًدا، إال به جئتموني ما
قيس. عىل لحنيفة كان يوٌم والفلج: حنيفة. عىل لقيس كان يوٌم والنشاش:
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وأنشدوا:

ال��دَّراه��ِم َزي��ِف ِم��ث��ُل َزي��ٌف ال��ق��وِم وف��ي م��ًع��ا ُح��ِس��ب��وا إذا أس��واءً ال��ق��وَم ت��رى

وقال:

ُم��ت��واِض��ُع ع��ن��َده َع��زي��ٍز وك��لُّ ِذلَّ��ًة ال��َم��ه��اب��ِة ِع��زُّ زاَده ف��تً��ى

وقال:

األدُب ال��َك��بْ��رِة ب��ع��َد يَ��ن��ف��ُع ول��ي��س َم��َه��ٍل ف��ي األح��داَث األدُب يَ��ن��ف��ُع ق��د
ال��ُخ��ُش��ُب ق��وَّم��تَ��ه��ا إذا تَ��ِل��ي��َن ول��ن اع��ت��دل��ْت ق��وَّم��تَ��ه��ا إذا ال��ُغ��ص��وَن إنَّ

الِعي يف باب (3)

ني، يهمُّ آًسا بُستانك يف أن بَلغني له: صديق إىل رجل كتب واصل: أخت بن جعفر قال
عظيًما. هللا أمر من أمًرا منه يل فَهْب

كان حيٌّ وثُمامُة عيَّاش كان عناق: له يُقال كان الذي وهو امللك، عبد أبو وقال
ليس تعظيًما يعظِّمني ليس صار ثُمامة مات فلما ِمثله، الدنيا يف ليس تعظيًما يعظِّمني
أفضل األسواري عيل أبا أن تزعمون يشء بأي القاسم: بن عياش له وقال مثله. الدنيا يف
فلما جنازته، يف عيل أبو ذهب املنذر أبو م سالَّ مات ملا ألنه قال: امُلنذر؟ أبي م سالَّ من
أما الرش، من ِخصال عرش فيك يقول: وكان جنازته. يف م سالَّ يذهب لم عيل أبو مات

كذا. العارشة وأما كذا، السابعة وأما كذا، والرابعة الثانية
الكذا عندي وهللا هو فقال: حبيب؟ بن حمدان عىل ثناؤك كيف للَفْقعيس: قلنا قال:

الكذا.
كما هذا فقال: ذلك يف له فقيل وأَجركم. أجركم، وعظَّم هللا، آَجرك الُخرداذي: وقال
ويلك، له: قالوا فيكم. هللا وبارك عليكم، هللا وبارك لكم، هللا بارك الحكم: بن عثمان قال
عمرك. يف ومد بقاءك، وأطال هللا، أبقاك األمراء: بعض إىل وكتب ذلك. يُشِبه ال هذا إن

فال وأنت ويقول: بالخري. إال هللا صبَّحك فال وأنت يقول: ان السمَّ إدريس أبو وكان
بالخري. إال هللا بيَّتكم فال وأنتم بالسالم، إال وجهك هللا حيَّا
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ضفريتان، وعليه شيخ اه وتلقَّ منهم، فهرب بيان، الصِّ به فصاح علقمة، أبي ابن ومرَّ
اْألَْرِض﴾. ِيف ُمْفِسُدوَن َوَمأُْجوَج يَأُْجوَج إِنَّ اْلَقْرننَْيِ ذَا ﴿يَا له: فقال

«ُعتيبة أيام قال: أنت؟ متى عدي: بني أحد ِملكان، بني من لرجل املهلَّب وقال
من أكلت فقال: أنت؟ متى له: فقال األزد من رجل عىل وأقبل شهاب». بن الحارث بن

لحمك. هللا أطعمك قال: عاَمني. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حبوة
امُلَعيطي: وأنشدني

أُش��اِك��لُ��ُه ال ال��ذي الق��ي��ُت ش��ئ��ُت إذا ُغ��رب��ٍة داَر ال��نَّ��وى ُط��وُل وأن��َزَل��ن��ي
أُع��اِق��لُ��ُه ل��ك��ن��ُت ع��ق��ٍل ذا ك��اَن ول��و َس��ج��يَّ��ٌة يُ��ق��اَل ح��ت��ى ف��ح��اَم��ق��تُ��ه

تعاىل: هللا قال كما هذا فقال: الجهاد، عىل فحثَّ ورقاء20 بن عتَّاب وخطب

ال��ذُّي��وِل َج��رُّ ال��غ��اِن��ي��اِت وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا وال��ِق��ت��اُل ال��ق��ت��ُل ُك��ِت��َب

ًة أمَّ هللا أهلك وقد املعايص، عىل عباده يقارُّ ال هللا إن فقال: اليمامة وايل وخطب
هللا». ناقة «مقوِّم ي فُسمِّ درهم. مائتَي تُساوي كانت ما ناقٍة يف عظيمة

الدين، يف فقهه قلَّ وَمن العجرفيَّة، وأصحاب املحرمني، واألعراب الُجفاة من وهؤالء
املجانني. أولئك طباع يف فكأنهم املنابر عىل خطبوا إذا

يف واألرض السموات خلق هللا إن فقال: بخراسان، ُسود21 أبي بن وكيع وخطب
امِلنرب وصِعد ألستقلُّها. وإني قلتها لقد وأبيك قال: أيام! ستة إنها له: فقيل أشهر. ستة
قوٌم ربيعة وإن أال ُمَرض، من نبيَّه هللا بعث ُمذ هللا عىل ِغضابًا تَزل لم ربيعة إن فقال:
إال َمنخره يف يُطعن لم فرًسا فإن مناخرها؛ يف الخيل فاطعنوا رأيتموهم فإذا ُكُشف،

عدوِّه. من فارسه عىل أشدَّ كان

األموية، الدولة ُقواد من قائد ورقاء. أبا يُكنى كان الرياحي، ورقاء بن عتاب هو ورقاء: بن عتاب 20

حتى فقاتله ارتد، حينما الري صاحب الفرخان فتنة يف حسن بالءٌ له وكان األجواد. الشجعان من وكان
الكوفة أهل جيش عىل اج الحجَّ هه ووجَّ الزبري، بن هللا عبد فتنة أيام أصبهان وويلَ الري. وفتح به ظِفر
يف رصيًعا وخرَّ جيشه عنه فتفرَّق الشيباني، يزيد بن شبيب فبيَّته ونواحيَها املدائن وويلَ األزارقة. لقتال

٧٧ه/٦٩٦م. سنة يف وذلك املعركة،
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غالب فيهم منهم جماعة فجاءت امُلجاشعي، يزيد بن الُحتات مازن بنو ورضبت
تعاَونوا. إذا القوم يعجز ال هللا: قال كما كونوا قوم، يا فقال: الفرزدق، أبو

ُحتات جاء إن واألحنف: مسعود حرب يف قال َشيمان بن َصِربة أن تميم بنو وتزعم
يجيئوا لم وإن جئنا، جاءوا وإن جئت، حارثة جاء وإن جئت، األحنف جاء وإن جئت،
الكالم ذلك صاحب يكون أن ينبغي ال كالًما لصربة سِمعنا وقد باطل، وهذا نجئ. لم

الكالم. هذا يقول
الَعَرندس: قول من يضحكون تميم بني ِفتيان األحنف سمع وملا

��ُص��ْب ال��شُّ ب��ال��دِّره��َم��ي��ن ال��ش��اُة إِذ ج��اَره��م َش��َووا ق��وًم��ا ال��ل��ُه ل��ح��ا
ذََه��ْب ُدخ��اٌن ت��م��ي��ٍم وج��اُر ج��اَره��م رَع��وا ق��وٍم ك��لَّ أرى

سوء. ملعنى فيه إن وهللا أَما أتضحكون؟ قال:
ما يَهولنَّكم ال فقال: يطري جراًدا ورأى البيت، فوق غرفًة رأيت يقول: قبيصة وكان
عىل عينَيه، عىل ووضعها جرادًة قبَّل الجراد جاء ما أول وإنه موتى. تها عامَّ فإن تَرون؛

الباكورة. من أنها
املرأة تلك أمر يف يزيد» بن «داود صنيع عند عدي» بن «الَهيثم ولَّدها األشياء وهذه

صنع. ما
ويلُّ يومئٍذ وهو امللك، عبد بن سليمان عند الرسايا» «أبو وتغدَّى الحسن: أبو قال
هكذا هذا كان لو فقال: الدماغ. يف يزيد فإنه ُكليته؛ من ُكْل فقال: َجْدي، امه وُقدَّ عهد،

البغل. رأس ِمثل األمري رأس لكان

كان الدورقية، ابن له ويُقال التميمي، سود أبي بن قيس بن ان حسَّ بن وكيع هو سود: أبي بن وكيع 21

العزيز عبد وويل بسجستان، مكتبه فجعل زياد بن سلم مع افرتض تميم. سيِّد وكان مطرف، أبا يُكنى
يف هو فبَيْنا وحبسه؛ عليه فقبض األمر، بعض يف وكيع عىل فغضب سجستان، عامر بن هللا عبد بن
أو ألذبحنَّه وهللا وقال: بِسكِّني دعا ثم فأمسكه، به فدعا له، ظرئ مع العزيز لعبد ابن به مرَّ حبسه
من عرشة يجيء حتى وهللا ال فقال: نك. ونؤمِّ عنه خلِّ فقال: فجاءه العزيز، عبد ذلك فبَلغ عني. لتخلِّنَيَّ
خراسان إىل وكيع تحوَّل ثم ذلك. ففعل عني. يُطِلقون الذين هم يكونون ثم لهم، فتضمن تميم بني
ويوم مغازيه يف قتيبة مع أبىل قد وكيع وكان بقتله، يأمره مسلم بن ُقتيبة إىل الحجاج فكتب رأًسا، فكان
وخلع امللك عبد بن الوليد ويل فلما الرياسة. عن عزله أن إال قتيبة من كان فما حسنًا، بالءً خاصًة ك الرتُّ
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فأُتينا ،« القاصُّ «َسيفَويه ومعنا القاسم» بن «عيَّاش عند كنَّا كعب: أبو قال
قال: أفاق فلما حرها، شدة من عليه فُغِيش لُقمًة منها سيفويه فابتلع حارَّة، بفالوذجٍة
هذه ُحرقة من جويف دخل ما الُحرقة من عليهم جويف دخل ما بننَي ثالثة يل مات

اللقمة.
قطُّ جلسَت يل: قال ثم ساعًة، يكلِّمني ال فقري رجٌل جاَلسني قال: مالك بن سعيد
النعيم من شيئًا تعرف لم فإنك قال: ال. قلت: مطمئنٍّا؟ آمنًا فيه فَخِريت تنُّور رأس عىل

قط.
بن األبرش له قال أَلذ؟ يشءٍ أيُّ لجلسائه: يوم ذات امللك عبد بن هشام وقال
عنك. هللا فرَّج وال ِجلدك، هللاُ أجَرب لك! ما قال: فحَككتَه؟ قطُّ جَرٌب أأصابك ان: حسَّ

به. الناس آنس وكان
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مدح يف زيد بن الُكميت إليه ذهب الذي املذهب الُحمق: غرائب ومن

يقول: حيث

ُم��ع��ت��تَ��ُب إل��ي��ه م��ن إل��ى ـ��ُر ��ع��ـ وال��شِّ ُف��ؤادَي ف��ي ��وُق ال��شَّ ف��اع��ت��تَ��َب
َرَه��ُب وال َرغ��ب��ٌة تَ��ع��ِدلُ��ن��ي ال أح��َم��َد ال��ُم��ن��ي��ِر ��راِج ال��سِّ إل��ى
وارتَ��ق��ب��وا ال��ُع��ي��وَن إل��يَّ ُس ال��نَّ��ا َرَف��َع ول��و غ��ي��ِره إل��ى ع��ن��ه
ثَ��َل��بُ��وا أو ال��ق��ائ��ل��وَن ع��نَّ��َف��ن��ي ول��و ق��َص��دُت ب��ل أف��َرط��َت وق��ي��َل
ال��ُع��يُ��ُب ق��ولِ��َي ع��اَب ول��و أرُض ال��ـ ��نَ��ِت ت��ض��مَّ َم��ن خ��ي��َر ي��ا إل��ي��َك
وال��لَّ��َج��ُب ال��لَّ��ج��اُج ف��ي��ك أُك��ِث��َر ول��و ال��لِّ��س��اُن ب��ت��ف��ض��ي��ِل��َك َل��جَّ

حتى الناس أصناف جميع من واحد عليه فاعرتض ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح شاعًرا رأى فمن
قوله: عىل زاد فما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مدح ولقد ويعنِّفونه؟ ويثلبونه يعيبونه ناًسا أن يزعم

يَ��ث��ِرُب ب��ذل��ك أه��ٌل ول��ه ب��ه وبُ��وِرَك��ت ف��ي��ه أن��َت ق��ب��ٌر وبُ��وِرَك
��ُب ال��ُم��ن��صَّ ��ف��ي��ُح ال��صَّ واراه َع��ش��يَّ��َة ون��ائ��ًال وَح��زًم��ا ِب��رٍّا غ��يَّ��ب��وا ل��ق��د

امللك. عبد بن سليمان إىل برأسه وبعث قتيبة فقتل وكيًعا، الناس بايَع فرغانة، نحو بالناس وسار قتيبة،
٩٨ه/٧١٦م. سنة فقتله املهلب بن يزيد ها توالَّ أن إىل أشهر تسعة خراسان عىل غالبًا وكيع وظل

427



والتبيني البيان

الناس. عامة يف يصلح شعٌر وهذا املدينة. يعني ويثرب ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قرب يعني
األمر، هذا بصاحب أنت ما وهللا إنك املهلب: بن يزيد إىل امللك عبد بن َمسلمة وكتب
األزد من رجل له فقال موتور. غري مشهوٌر وأنت وموتور، مغمور األمر هذا صاحب

موتوًرا. فتصري يُقتَل حتى مخلًَّدا ابنك ِم قدِّ ل: املفضَّ بن عثمان له يُقال
ليزيد: فقال — املهلَّب بن يزيد خال ابن وكان — عيل بن لُجديع ابٌن جاء وقال:
طلب إنما فإنه مخلًدا؛ ابنك زوِّجه املفضل: بن عثمان له فقال ولدك. بعض زوِّجني

شيئًا. يستثِن ولم الولد بعض
فمدحه مروان، بن العزيز عبد عىل دخل أنه ُحْمقه ومن َعزَّة. ُكثريِّ الحمقاء ومن
قال: زمانة. ابن مكان يف تجعلني فقال: حوائجك. َسْلني له: فقال استجاده، بمديٍح

قال: شيئًا ينَل ولم خرج فلما شاعر! وأنت كاتب رجٌل ذاك ويلك،

َق��ب��ولُ��ه��ا ال��ع��زي��ِز ع��ب��ِد م��ن ت��ب��يَّ��َن ب��ع��َدم��ا ال��َغ��يِّ ُخ��طَّ��َة ألخ��ذي ع��ِج��ب��ُت
أُِق��ي��لُ��ه��ا ال إذًا م��ن��ه��ا وأم��ك��نَ��ن��ي ب��ِم��ث��ِل��ه��ا ال��ع��زي��ِز ع��ب��ُد ل��ي ع��اَد ف��إْن

كلبان، ومعه رجًال رجل لقي جابان»: «ابن قال «طارق»، قال الحسن، أبو قال
األبيض. من إيلَّ أَحبُّ األسود قال: األسود. قال: تريد؟ أيهما قال: أحدهما. يل َهْب فقال:

ِكليهما. من إيلَّ أَحبُّ األبيض قال: األبيض. يل فَهْب قال:
وقد سبعة، من خري وهي بستة، أخذتها قال: الشاة؟ تبيع بكم لرجل: رجل وقال

عرشة. فِزْن بتسعة حاجتك كانت فإن ثمانية، بها أعطيت
فقال: ثوبنَي، فكساه بالل عىل رجل دخل املبارك»: بن «طارق قال الحسن، أبو قال
له فقال عندنا فتًى مِرض وقال: باآلَخر. وارتديت باآلَخر، فاتَّزرُت ثوبنَي، األمري كساني
قال: طارٌق كبش. فرأَيس قال: يكون. ال قال: كبَشني. رأس قال: تشتهي؟ يشء أيَّ عمه:
قالوا: عيىس. ألبي مني خذ اللهم فقال: كالم، عيىس أبا يُكنى له وجاٍر لنا جاٍر بني وقع

مني. عيىس ألبي فخد قال: نفسك؟ عىل هللا أتدعو
فقال: ثقيل، وهو معاوية عىل سعيد بن عمرو دخل قال: الَعجالني زكريا أبو
ولونك غائرة، َعينُك أصبحت قال: صالًحا. أصبحت قال: املؤمنني؟ أمري يا أصبحَت كيف

نفسك. عن تُخَدعن وال عهدك فاعهد ذابًال، وأنفك كاسًفا،
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يقول: كان الخطاب، بن عمر هللا يرحم التيمي:22 ظبيان بن زياد بن هللا ُعبيد وقال
رحم أبيه: بن زياد بن هللا ُعبيد فقال الزانيات. وأبناء الزانيات من بك أعوذ إني اللهم

مائًقا. خرج إال أشُهر تسعة َحمقاء بطن يف جنني يُقم لم يقول: كان عمر، هللا
كالحمام. بُلًها كونوا يقولون: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب وكان

عليه. منها رضًرا أَشدُّ عيلَّ صاحبي حماقة قائل: وقال
فله به جاء َمن فقال: — املثل يَُرضب وبجنونه — الَقييس لَهبنَّقة بعريٌ َرشد وقالوا:

الوجدان. فرحة تعرفون ال إنكم فقال: بعريَين؟ بعرٍي يف أتجعل له: فقيل بعريان.
الشاعر: قال نافع. أبو وُكنيته ثعلبة، بن قيس بني أحد ثروان، بن يزيد هو وهبنَّقة

ب��ال��ُج��دوِد تَ��رى َم��ن ع��ي��ُش إنَّ��م��ا نَ��وٌك يَ��ُض��رَُّك وال ِب��َج��دٍّ ِع��ْش
ال��ول��ي��ِد ب��َن َش��ي��ب��َة أو نَ��وًك��ا ـ��ِس��يِّ ال��َق��ي��ـ َه��بَ��نَّ��ق��َة وُك��ْن ب��َج��دٍّ ِع��ْش

أهل يا فقال: خطيبًا قام بخراسان، امللك عبد بن سليمان مسلم بن قتيبة خلع وملا
وذلك هبنَّقة؛ عن به كنَّى ثروان. بن يزيد وليُّكم إنما وليُّكم؟ من أتدرون ُخراسان،
أكرم من أُكرُم إنما ويقول: املهازيل، ويدع مان السِّ إىل إبله من يُحِسن كان هبنقة أن
ويقول: الفقراء، يُعطي وال األغنياء يُعطي سليمان كان وكذلك هللا. أهان من وأُهني هللا،

هللا. أفسد ما وأُفسد هللا، أصلح ما أُصلح

وكان بليًغا. وِمنطيًقا ُمبينًا، وخطيبًا جريئًا، وفاتًكا باسًال، شجاًعا ظبيان بن زياد بن هللا ُعبيد كان 22

يف ظبيان بن زياد بن أبان أخاه الزبري بن مصعب قتل وائل. بن بكر من العراق جند عىل البرش يوم
هللا عبد ألخيه العراق مصعب ويل فلما هللا، عبيد عليه فحقدها مروان، بن امللك عبد ضد حروبه ِضمن
يبَق ولم مصعب عن الجند أكثر تفرَّق فلما إليه، امللك عبد ه سريَّ مما عسكر رأس عىل ظبيان ابن كان
وشد كلب! يا اعزب مصعب: له فقال املبارزة، إىل ودعاه هللا ُعبيد إليه تقدَّم رجال، سبعة من أكثر معه
ع فُرصِ عليه وحمل إليه عاد ثم رأسه، فعصب هللا ُعبيد فرجع وجرحه. مها فهشَّ البيضة عىل فرضبه عليه
فهَممُت سجد، امللك عبد يَدي بني مصعب رأس ُوضع فلما ظبيان: بن هللا ُعبيد قال يَديه. بني مصعب
إىل تُنازعني نفيس وجدت ثم واحد، يوٍم يف قريش من ملَكني لَقتْيل العرب؛ أفتك فأكون أقتله أن وهللا
إن فقال: ملصعب؟ قتلك من هللا عند تحتجُّ بماذا ظبيان: بن زياد بن هللا لُعبيد وقيل فأمسكت. الحياة
هللا أكثر يوًما: مسمع بن مالك له وقال صوحان. بن صعصعة من أخطب أكون أن رَجوت أحتجُّ تُركت
بنفسه ينتفع ال مصعبًا قتله بعد ظبيان ابن كان وقيل: شطًطا. هللا سألَت لقد فقال: ِمثلك. العشرية يف
مات. حتى كذلك يَزل فلم ونهك، جسمه كلَّ حتى ينام فال منامه يف عليه يهول كان يقظة، وال نومة يف
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هرقل، بَدير مجنون بجواب عِييُت ما قطُّ أحٍد بجواِب عِييُت ما الفرزدق: وقال
ما عيلَّ ألِق قال: حاسب. أنك بَلغني فقلت: أسطوانة، إىل مشدود هو فإذا إليه دخلت
قال: وُجِلدتَها. أربعة أمِسْك قلت: نعم. قال: وُجِلدتَها. خمسة معك أمِسْك فقلت: شئت.

مرتنَي. وُجِلدتَها تسعة قال: معك؟ كم فقلت: نعم.
كان أن فلما املجلس، أهل فيَشتُم شارٌب وهو بالليل يمرُّ الفزاري ُزريق وكان

عليكم؟ فماذا أمهاتكم، َزنَّيت نعم، قال: عاتَبوه، بالغداة
يتفاضل إنما وتعاىل: تبارك هللا قال كما هذا فقال: ورقاء بن عتَّاب يوًما وخطب
ما قال: هللا. كتاب من ليس هذا إن له: قالوا قريب. آٍت هو ما وكل بأعمالهم، الناس

هللا. كتاب من أنه إال ظننت
َما إِالَّ أُِريُكْم ﴿َما الصالح: العبد قال كما أقول فقال: اإليادي زياد بن عدي وخطب
من هو إنما صالح، عبٍد قوِل من هذا ليس له: قالوا الرََّشاِد﴾. َسِبيَل إِالَّ أَْهِديُكْم َوَما أََرى

أعرابي: وقال أحسن. فقد قاله من قال: فرعون. قول

ع��اِم ف��ي َح��وَض��ه يَ��م��ُدُر وأب��وَك ُج��م��ع��ٍة ف��ي وأْه��َل��ه��ا ��م��اءَ ال��سَّ َخ��َل��َق

عند الكالم من الناس منع أمية بني من خليفة أول مروان بن امللك عبد وكان
عندي، العاص بن سعيد بن عمرو جامعة إن وقال: عليه، د وتوعَّ فيه وتقدَّم الخلفاء،
أنا ما وهللا إني أخرى: له خطبة ويف هكذا. به قلت إال هكذا أحدكم يقول ال وهللا وإني
يعني — امُلداهن بالخليفة أنا وال — عفان بن عثمان يعني وهو — املستضَعف بالخليفة

معاوية. بن يزيد يعني املأبون. بالخليفة أنا وال — معاوية
امُلداهن، هذا من وسببك املستضَعف، هذا من نَسبُك لوال وهللا إسحاق: أبو قال
وال السابقة، جهة من وال املرياث، جهة من أخذتَها ما وهللا الَعيُّوق. من أبَعَد منها لكنَت

وصية. وال شورى تدَّعي وال القرابة، جهة من
الغداء، إىل فدعاه بُردة، أبي بن بالل عىل السدويس َكرَدم دخل الحسن: أبو قال
أرض الذرَّاع كردم ودخل منه. فأكثرت رزٍّ قليَل قال: أكلت؟ وما قال: أكلت. قد فقال:
قالوا: لكم. ليست هذه قال: تذريعها، يُحِسن لم منها زنَقة إىل انتهى فلما يذرِّعها، قوم
لنا ل فحصِّ قالوا: لكم. هي ما وهللا ال قال: قط. إنساٌن فيها ناَزَعنا وما مرياث، لنا هي
الحساب هذا أجل من قالوا: مائتني. عرشين يف عرشين قال: فيه. نشكُّ ال ما حساب

لنا. ليست الزنقة صارت
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ما فقال: ُمجلًال، ثوًرا فرأى بردة، أبي بن بالل دار النُّمريي نُميلة بن ُعكابة ودخل
مشقوقة. حوافره أن لوال بغل من أفَرَهه

ابُن املثَل به ورضب األزدي، ِفنان» «ابن املجانني، يف عدُّوه ربما وممن النَّوكى، ومن
قال: حيث املهلب، بن يزيد خال عيل، بن لُجديع قوله يف الَعتَكي ضبٍّ

ِف��ن��اِن ك��ابْ��ِن ل��ُك��ن��َت ع��ل��ي��َك تَ��غ��ُدو وُرْس��لُ��ه ج��دي��ُع ي��ا ال��ُم��ه��لَّ��ب ل��وال
ِره��اِن ي��وِم ك��لَّ ُس��َك��ي��تً��ا ت��أت��ي وإنَّ��م��ا ال��ِج��ي��اِد ف��ي ُد ال��ُم��ردَّ أن��َت

خرقاء: ِمضياٌع بأنها امرأته يهجو آخر وقال

ِب��ع��اِث��ِر أدَرَك��تْ��ن��ي ان��ت��ع��اًش��ا رَج��وُت ُك��لَّ��م��ا َدِري��ن��َة م��ن بَ��الئ��ي وإنَّ
ن��اِج��ِر23 َش��ه��ِر ف��ي ال��ك��رك��وَر وت��س��ت��ع��م��ُل ��ب��ا ال��صَّ ل��ي��ل��ِة ف��ي ��ْع��ِن ال��سُّ م��اءَ تُ��ب��رُِّد

الرحمن عبد بن َسلمة أبا سايَرُت عبي: الشَّ قال الحسن، أبو قال العلماء خطأ ويف
امرأة فسألته املدينة. أهل عالم بينكما فقال: الزِّناد،25 أبي وبني بيني فكان عوف24 بن

فيها. فأخطأ مسألة عن
امللك: هند بن قابوس يهجو العبد26 بن َطَرفة وقال

شهر والقطن. الغزل فيها يُجعل وقد بها، يُستقى وقد فيها، ويُنبذ ِنصفها من تُقطع ِقربة السعن: 23
الصيف. شهور أحد ناجر:

عنه يُحمل فقيًها وكان التابعني، خيار من كان عوف. بن الرحمن عبد بن هللا عبد هو سلمة: أبو 24
١٠٤ه/٧٢٢م. سنة مات الحديث.

بن عمر ه والَّ تقيٍّا. وِرًعا كان عفان. بن عثمان زوجة رملة موىل ذكوان، بن هللا عبد هو الزناد: أبو 25
١٣٠ه/٧٤٧م. سنة رمضان شهر يف فجأًة مات الخطابي. الحميد عبد مع العراق خراج العزيز عبد

التي األبيات وهذه األوىل. الطبقة شعراء يف يَُعد املعروف، الجاهيل الفتي الشاعر هو العبد: بن طرفة 26

وقبلها: املنذر، بن قابوس وأخاه الحرية ملك هند بن عمرو بها يهجو قصيدٍة من هي الجاحظ أوردها

تَ��دوُر ُق��بَّ��ِت��ن��ا ح��وَل رغ��وثً��ا َع��م��ٍرو ال��َم��ل��ِك َم��ك��اَن ل��ن��ا ف��َل��ي��َت
دروُر م��ركَّ��ن��ٌة وَض��رَّتُ��ه��ا ق��اِدم��اه��ا أس��بَ��َل ال��زَِّم��راِت م��ن
ت��ن��وُر ف��م��ا ال��ِك��ب��اُش وت��ع��ل��وه��ا ف��ي��ه��ا َرِخ��الِن ل��ن��ا يُ��ش��اِرُك��ن��ا

٥٦٤م. سنة طويٍل خٍرب يف طرفة ومات
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ك��ث��ي��ُر نَ��ْوٌك ُم��ْل��َك��ه ل��يَ��خ��ِل��ُط ه��ن��ٍد ب��َن ق��اب��وَس إنَّ َل��َع��م��ُرَك
يَ��ُج��وُر أو يَ��ق��ِص��ُد ال��ُح��ك��ُم ك��ذاك َرِخ��يٍّ زم��ٍن ف��ي ال��دَّه��َر ق��َس��م��َت
نَ��ط��ي��ُر وال ال��ب��ائ��س��اُت تَ��ِط��ي��ُر ي��وٌم ول��ل��ِك��ْرواِن ي��وٌم ل��ن��ا
نَ��ِس��ي��ُر وم��ا نَ��ُح��لُّ م��ا ُوق��وًف��ا َرْك��بً��ا ف��نَ��ظ��لُّ ي��وُم��ن��ا ��ا ف��أمَّ
��ق��وُر ال��صُّ ب��ال��َح��َدِب يُ��ط��اِرُده��نَّ ُس��وءٍ ف��يَ��وُم ي��وُم��ه��نَّ وأم��ا

ونِسبة الكتاب، أُمَّ قال: صالتك؟ يف تقرأ يشءٍ أيَّ ألعرابي: قلت قال: الفلوشكي
لهب. أبي وِهجاء الرب،

شديد القمار، شديد وكان لسانًا، الخلق وأعيا الناس أجنَّ البكرادي الفلوشكي وكان
بالَحْزر، أعرفه أن فأردت يل، بَيَدر يف تَْمر بقيَّة عىل وقفُت له: عم ابن قال بالودع. اللعب
له: فقلت الفلوشكي علينا فهجم واختلفوا، فيها قالوا وقد الَخْرص، يُجيدون قوٌم ومعنا
ِمرجٌل عندي ولكْن الُقْفزان، وحساب األكرار أعرف ال أنا قال: التَّمر؟ هذا تَحُزر كم
ِمرجًال، وستِّني مائتنَي فيه يكون التمر وهذا مكُّوَكني، يسع وهو نبيذي، تمَر فيه أطبخ

واحد. بقفيٍز أخطأ إْن وهللا فال
الشاعر: قول أرأيتم حوله: واألزد املهلب، قال

ال��ثُّ��م��اال27 َم��ن��اِك��ِب��ه ع��ل��ى يَ��ُم��جُّ أتْ��أَق��تْ��ه ال��َم��ح��اِل��ُب َغ��َرَز إذا

فقالها، الفحل. ابن هو قل: له: فقال األزد، من شيٌخ خَرشة بن َغيالن َجنْب وإىل
الناس؟ جالستم ما ويلكم، املهلب: فقال

أصحابنا: بعض وأنشد
أح��َم��ُق28 ال��زَّج��ِر ِل أوَّ ع��ن ي��ن��ت��ه��ي وه��ل وانْ��َه��ُه أَُك��ي��م��َة َم��ول��ى إل��ى أِل��ْك��ِن��ي

وأقلُّهم أحالًما، تميم بني أَخفُّ يَربين29 أهل أن رجاله عن عدي بن الهيثم وزعم
عقوًال.

الزائد. الثماال: نواحيه. تمج حتى أترعته أثأقته: الحلب. آنية يف اللبن قل املحالب: غرز 27

الرسالة. وهي األلوكة، عني احمل ألكني: 28
بالبحرين. بلد يربين: 29
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األبرش». «أبو وُكنيته الُحر»، بن هللا «ُعبيد النَّوكى ومن الهيثم: قال
هذا فقال: كتابه، وأتاه ُخراسان عىل أبيه خليفة وهو َقبيصة،30 خطب الهيثم: قال

مني. وأكرب أبي وهو أُطيعه، ألن أهٌل وهللا وهو األمري، كتاب
عىل وتعاىل تبارك هللا صىلَّ يقول: الجوهري السعيد ابن زعموا، فيما وكان،

ملسو هيلع هللا ىلص. محمد
فقال: َحِرص الناس جماعة رأى فلما امِلنرب، أرطاة بن عدي َصِعد الحسن: أبو قال

ويسقيهم. هؤالء يُطِعم الذي هلل الحمد
أسماعهم وفتحوا أبصارهم31 شَفنوا قد رآهم فلما املنرب، حاتم بن روح وصِعد
هللا يرسَّ وإذا صعب، مركٌز املنرب فإن أبصاركم؛ وا وُغضُّ رءوسكم، نكِّسوا قال: نحوه،

. تيرسَّ ُقفٍل فتَْح
إن فقال: عليه، فأُرتِج املنرب عنه، تعاىل هللا ريض عفان، بن عثمان وصِعد قالوا:
إماٍم إىل منكم أحَوُج عادل إماٍم إىل وأنتم مقاًال، املقام لهذا ان يُِعدَّ كانا وعمر بكر أبا

خطيب.
يقول: الذي أليس قال: جريًرا؟ تهجو ال ِلَم األعجم: لزياد قالوا

ِك��الب��ا يَ��ْرم��ي خ��اِرٍئ ح��ج��ارُة َس��ْل��م��ى َره��َط ُط��َه��يَّ��َة بَ��ن��ي ك��أنَّ

عمل. هذا وبني بيني ليس قال: بىل. قالوا:
فَحِرص نكاح، خطبة حيَّان بن ُمقاتل أخو حيَّان بن ُمصعب خطب الحسن: أبو قال
دَعوناك؟ ألهذا موتك! هللا ل عجَّ الجارية: أم فقالت هللا. إال إله ال قول موتاكم نوا لقِّ فقال:
إنا اللهم فقال: فَحِرص، نكاح، خطبة — لقبُه وهكذا — املوايل املؤمنني أمري وخطب

نشكرك. وال ونستعينك نحمدك
أفأُدِخل قال: زوَّجتُكها. قد قال: فالنة. أَمتَك زوِّجني صفوان: بن لخالد موًىل وقال
فإن بعد، أما فقال: خالد ابتدأ دخلوا فلما أدخلهم. فقال: الِخطبة؟ يحرضوا حتى الحيَّ
هذا من الفاعلة هذه زوَّْجنا وقد الكلبنَي، هذين نكاح يف يُذَكر أن ِمن وأَعزُّ أَجلُّ هللا

الفاعلة. ابن

صفرة. أبي بن املهلب بن قبيصة هو قبيصة: 30

بأنظارهم. رَموه أبصارهم: شفنوا 31
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ِحفظ واحفظ الحمقى، مسألة َسْل املعتمر: بن ملنصور النخعي إبراهيم وقال
األكياس.

امللك، عبد بن يزيد عىل — صخر أبا ويُكنى ًقا، ُمحمَّ وكان — َعزَّة ُكثريِّ ودخل
بقوله: ِرضار بن اخ الشمَّ يعني ما املؤمنني، أمري يا فقال:

ِع��ي��ِن ب��ال��رَّْم��ِل َج��وازٍئ ُخ��دوَد أبْ��َرَدي��ه ��َد تَ��وسَّ األْرط��ى إذا

واستحمقه الِجلف؟ األعرابي هذا عنى ما يعرف أال املؤمنني أمريَ يرضُّ وما يزيد: قال
وأخرجه.

بُْرد اليوم مِسسُت ه، أمَّ يا ه: ألمِّ عامر قال عوانة: قال ق، يُحمَّ ُكريز بن عامر وكان
وبني هاشم بن املطلب عبد بني رجل ك! أمُّ ثَكلتْك فقالت: السهمي. وائل بن العاص

سهم؟ بني من رجل بُْرد يده تُصيب أن يفرح مناف عبد بن شمس عبد
زياد: له قال عليه، ذلك فشقَّ البرصة منرب عىل عامر بن هللا عبد َحِرص وملا

أصابك. مما أكثر أصابه ترى من َة عامَّ أقمت إن إنك األمري، أيها
هلل الحمد وقال: حِرص صِعد فلما وتكلَّْم. املنرب فاصعد قم الوجوه: من لرجل وقيل
بوجهه وقابَل قائًما استوى فلما آَخر، وصِعد فأنزلوه. ساكتًا، وبقي هؤالء. يرزق الذي

لعة. الصَّ هذه اْلَعن اللهم فقال: رجل، َصلعة عىل عينه وقعت الناس، وجوه
أن لوال قال: الناس َجْمع رأى فلما وتكلَّْم. امِلنرب فاصعد قم اليَشُكري: لوازٍع وقيل
مني أنها أُشهدكم وأنا عت، جمَّ ما اليوم الجمعة إتيان عىل حَمَلتني هللا، لعنها امرأتي،

ثالثًا. طالق
الشاعر: قال ولذلك

وازُع ق��اَل ال��ذي ذا ف��ي َرْغ��ب��ت��ي وم��ا ب��ُخ��ط��ب��ٍة أق��وَم أال ض��رَّن��ي وم��ا

شعره، من يأخذ ام والحجَّ ِمرفقه عىل رأسه وإذا شيخ، أبي بن أنس عىل ودخلت
والكسل، إيَّاك البنه: قال لقمان فإن قلت: الكسل. قال: هذا؟ عىل يحملك ما له: فقلت
ذاك قال: حق. عىل تصرب لم ضِجرت وإذا ا، حقٍّ تؤدِّ لم كِسلَت إذا فإنك والضجر؛ وإيَّاك

الكسولة. لذة يعرف لم أنه وهللا
الكسل. قال: أبيك؟ ِمثل تكون أن يمنعك ما األحنف: بن لبحر وقيل
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اآلخر: وقال

ب��ِدي��ن��ي ل��ه��م َش��ِرب��ُت أْن وُح��ْم��ق��ي َرزي��ِن بَ��ن��ي َك��يْ��َس ال��ل��ُه أط��اَل
َل��بُ��وِن32 ِب��نْ��تَ��ا ِف��ص��اِل��ه��ا ِب��َري��ِع وف��ي��ه��ا ش��اءً إب��َل��ه��م أأك��ت��ُب
ف��يُ��ع��ِج��ب��ون��ي33 ب��ع��ُد ُم��َل��ج��اءَ وال ُده��اًة ب��َك��ي��ِس��ه��ُم ُخ��ِل��ق��وا ف��م��ا

يقول: حني أخيه، لبني معاتبته يف الَكيَس آَخر وذكر

آَخ��ري��ن��ا أُن��اٍس ع��ن وع��ج��ًزا م��ال��ي وأْك��ِل ع��ل��يَّ ع��ف��اري��تً��ا
ُم��ت��ظ��لِّ��م��ي��ن��ا34 ُك��ن��تُ��ُم م��ا إذا ظ��َل��م��تُ��م ��ك��م َع��مِّ غ��يْ��َر ف��ه��الَّ
ل��ل��بَ��ِن��ي��ن��ا35 أك��يَ��ُس األُمِّ وَك��ي��ُس أك��اَس��ت ل��َك��يِّ��س��ٍة ك��ن��تُ��م ف��ل��و

وقت. غري يف واملجيء الَقْدر، فوق الجلوس النَّوكى عيادة بعضهم: وقال
نفسه، إليه بذلك فنعى ِعلَّته، ِمثل اعتلُّوا رجاًال فنعى الُحر، بن رقبَة رجل وعاد
فال عندنا من خرجَت وإذا املوتى، إليهم تَنَع فال املرىض عىل دخلَت إذا رقبة: له فقال

إلينا. تُعد
وأتَرُكهم صغرية، عن الناس أبَحُث فقال: الكوفة، أهل عن الكوَّاء ابَن معاوية وسأل

لكبرية.
بما الناس وأجَهُل يكون، ال بما الناس أعَلُم فقال: حنيفة أبي عن َرشيك وسئل

يكون.
وأنَوك. سيِّد فقال: اليمن، عن ابة النسَّ َدغفًال معاوية وسأل

امُلطاع. األحمق فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عند ِحصن36 بن ُعيينة وذُِكر
وقوًرا كنت أَما له: فقالوا فُرجم، بيان، الصِّ ورماه املربد، أعراب من أعرابي وُجن
من جنونه أول وكان قريبًا. إال استُحمقت ما وهللا وأمي، أنتم بأبي بىل فقال: حليًما؟

صغريتان. ناقتان لبون: بنتا 32

ء. األجالَّ الرجال امللجاء: 33
ظاملني. بمعنى هنا متظلمينا: 34

ُعقالء. كيىس ولدتكم أكاست: 35
أثبتناه. ما والصواب خطأ، وهو حصني، بن ُعتيبة األصل: يف كان 36
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له فقال الوايل، إىل ه وضمَّ يعرفه، ال وهو به فتعلَّق ه، فشجَّ إنسانًا ورمى به. الناس عبث
رميتي. تحت دخل هو أرِمه، لم أنا قال: وشَججته؟ هذا رَميت ولَِم الوايل:

الرحمن، عبد أبو الَقحذمي هشام بن الوليد قال ق. يُحمَّ الدَّورقية37 بن وكيع وكان
يف الدورقية بن وكيع تُدِخل ال ِلَم له: قيل ُخراسان أمية38 قِدم ملا قال: أبي، أخربني قال
قال: ِبْرذَونك! رأس أعظَم ما له: فقال وسايَره يوًما فَرِكب أحمق. هو قال: صحابتك؟
ما ُفَديك39 أبا لقيَت يوم أرأيَت هللا، أصلحك فقال: قليًال سايَره ثم َحْمله. هللا كفاك قد
قال: عليك؟ هللا يفتح حتى بالرمح وداَعسَت ِرجًال، رت وأخَّ ِرجًال قدَّمت تكون أن منعك

ي. فنُحِّ به وأمر هللا. قبحك أعِزْب،
وكانت مالك، بن هللا عبد يد يف والَحربة املؤمنني، أمري موىس َسلم بن سعيد وسايَر
يشعر ال هللا وعبد موىس، وجه يف مالك بن هللا عبد دابَُّة تُثريه الذي الرتاب تَْسفي الريح
موىس، مسري موضع يلحظ ذلك بني فيما هللا وعبد الرتاب، َسنن عن يَِحيد وموىس بذلك،
أقبل عليه ذلك طال فلما الرتاب، ذلك ناله حاذاه وإذا ُمحاذاته، عىل يسري أن فيتكلف
وهللا قال: هذا؟ َمسرينا يف املائق هذا من نَلقى ما ترى أال فقال: سلم بن سعيد عىل

التوفيق. ُحِرم ولكنه االجتهاد، يف قرصَّ ما املؤمنني أمري يا
امللك،40 عبد بن محمد وريَّة عمُّ سور من امُلعتصم إىل خرج الذي الِبطريق وسايَر
أو بهما يرغِّ كان أنه وذكر بِربذَونه، منهما واحد كلَّ فساَوم كاُوس،41 بن واألفِشني

ِذكره. املارُّ سود، أبي بن حسان بن وكيع هو الدورقية: بن وكيع 37

أسيد. بن هللا عبد بن أمية هو أمية: 38
عىل فغلب باليمن، ٧٢ سنة يف خرج الخارجي. فديك أبو َسلمة، بن ثور بن هللا عبد هو فديك: أبو 39
أخاه أسيد بن هللا عبد بن خالد عليه فسريَّ هناك. الخوارج رأس الحنفي عامر بن نجدة وقتل البحرين،
يشء عىل يلوي ال له فرس عىل أمية ونجا فديك، أبو فهزمه كثيف، جيٍش يف أسيد بن هللا عبد بن أمية
هللا عبيد بن عمر مروان بن امللك عبد إليه سريَّ ه رشُّ استرشى وملا أيام. ثالثة يف البرصة دخل حتى
أشد وقاتلهم فديك أبو لهم صمد البحرين وَردوا فلما الجند، خرية يف آالف عرشة يف التيمي معمر بن
واستباح قتله، حتى به زال وما قتاله، يف جدَّ القوة من عليه هو ما هللا عبد بن عمر رأى وإذ قتال.
٧٣ه/٦٩٢م. سنة يف وذلك البرصة، إىل وأْرساه بجنوده عاد ثم عظيمة، َمقتلًة أتباعه من وقتل عسكره،
ُموًرسا، غنيٍّا املأمون أيام يف تاجًرا أبوه كان الزيَّات. امللك عبد بن محمد هو امللك: عبد بن محمد 40

صار حتى به ألمَّ يشء كل يف فربَع فِطنًا، ذكيٍّا وكان وَفِهم. وقرأ فتأدَّب اليسار، أهل نشأة محمٌد ونشأ
وكان واآلداب، املعارف يف وسعًة الشعر، يف وفصاحًة الكتابة، يف وبالغًة وذكاءً، وفهًما عقًال وقته نادرَة
وكتب بالديوان، والتَحق فأبى، تجارته يف معه العمل أبوه سأله امللوك. وقواعد الرياسة بآداب خربة ذا
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هو بمن ظنُّك فما واململكة، امللك من محلِّه مع البطريق أدب هذا كان فإذا يُرِبحهما.
رجَليه. ومدَّ تربَّع َخرَشنة بطريق املعتصم استجلس وملا منهم؟! دونه

واألمراء امللوك واجبات (4)

َمنفعة اجرتار يف إال إيلَّ كتب ما الحارثي، زياد بن الربيع ُكتُب ِمثل وقرأت زياد: قال
ُركبتُه ت مسَّ وال دابَّتي، ِعناَن دابَّته ِعناُن فتقدَّم قطُّ َموكبي يف كان وما ة، َمرضَّ دفع أو

فيه. الرأي إىل سبقهم إال أمر يف قطُّ الناس شاورت وال ُركبتي،

الُعمال بعض من كتاب وَرد أن إىل كذلك وظل العباسية، الدولة ُكتَّاب من صار حتى واشتهر للوزراء،
فلم الكأل عن عمار بن أحمد وزيره املعتصم فسأل الكأل، وكثرة الناحية ِخصب فيه يذُكر املعتصم عىل
فقال: الكأل، عن فسأله — وأتباعه خواصه أحد وكان — الزيَّات امللك عبد بن محمد فدعا يقول، ما يدِر
املعتصم فرصف الحشيش. فهو وجفَّ يبس فإذا الكأل، فهو قليًال طال فإذا بَقًال، ى يُسمَّ النبات أول
تقدَّمه ملن يُكن لم نهوًضا الوزارة بأعباء فنهض الزيَّات، امللك عبد بن محمد واستوزر عمار بن أحمد
وهو املعتصم ومات الخلق. إىل ًضا مبغَّ الجانب، خِشن ُمتكربًا، فظٍّا القلب، غليظ جبَّاًرا وكان أرضابه. من
شيئًا، يُعطيَه بأال املعتصم عىل الزيات ابن فأشار بمال، الواثق البنه أمر املعتصم كان وقد وزارته. عىل
ليقتلنَّ عهًدا بخطه وكتب عليه، حقد الزيَّات ابن فعله بما الواثق عِلم فلما به، أمر كان فيما فرجع
إيلَّ أدِخْل للحاجب: قال املعتصم أبيه وفاة بعد الخالفة وِيل فلما ِقتلة. رشَّ الخالفة وِيل متى الزيات ابن
امللك َمن أدِخْل للحاجب: فقال منهم، واحد أرضاه فما اختربهم عليه أُدخلوا فلما الُكتَّاب. من عرشة
له فأحرض الفالني. املكتوب إيلَّ أحِرضْ لخادم: قال يَديه بني مثَل فلما الزيات. بن محمد إليه؛ ُمحتاج
فأنت عاقبتَه إن عبٌد أنا املؤمنني، أمري يا قال: قرأه فلما اقرأه. وقال: الزيات، ابن إىل فدفعه العهد، ذلك
من خوًفا إال أبقيتك ما وهللا الواثق: فقال بك. أشبه كان واستبقيته يمينك عن رت كفَّ وإن فيه، حاكم
ر كفَّ ثم عوًضا. ِمثلك عن أجد وال عوًضا املال عن أجد فإني يميني؛ عن ر وسأكفِّ ِمثلك، من الدولة ُخلوِّ
املتوكل، أخوه ووِيل الواثق مات أن إىل وزارته يف وظل إليه. األمور وفوَّض وقدَّمه واستوزره، يمينه، عن

٢٣٣ه/٨٤٧م. سنة تنُّوره يف وقتله عليه فقبض
يف والسلطان النفوذ ذوي ومن العباسية، الدولة ُقواد أعظم من كان خيذر. اسمه كاوس: بن األفشني 41
عرشين طربستان جبل عىل وغلب الدولة، عىل خرج الذي الخرمي بابك حاَرب الذي وهو املعتصم. عهد
العظيم قائده املعتصم إليه فسريَّ الدولة. جند من كثريًا وهزم شوكته، واشتدَّت أمره، وعُظم سنة،
البذ، مدينة عىل واستوىل األفشني، عليه انترص ثم طويلة، مدٍة يف شديدة معارك معه له فجَرت األفشني،
غري لألفشني وكان منهم. الدنيا فأراح املعتصم، إىل واقتادهم أنصاره، خاصة من معه كان ومن ه وأَرسَ
حتى فحبسه عليه، أحفظته خطرية أموًرا عليه كشف املعتصم أن غري الدولة، حروب يف عظيم بَالءٌ ذلك

٢٢٦ه/٨٤٠م. سنة يطوُل خٍرب يف ُجثَّته أحرق ثم صلبه، ثم مات،
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والجعد حصني، بني مقربة صاحب الُحصني بن هللا عبُد زياد ط ُرشَ عىل كان
كان فإذا الرشطة، صاحب مجلس يتعاقبان وكانا الجعد، طاق صاحب النمري قيس بن
فكان يَديه، بني يسريان وهما كالم بينهما فجرى مًعا، يَديه بني سارا الَحربة َحْمل يوم
الَحربة تناَوِل حربته: لصاحب زياد فقال أخفض، هللا عبد وصوت أرفع، الجعد صوت

منزله. إىل باالنرصاف وُمْره الجعد يد من
من بعض له قال كالمه انقىض فلما املأمون، يَدي بني العسكر أهل من رجل وعدا
إنما اركب، هذا مِلثل يُقال ال املأمون: قال اركب. املؤمنني: أمري لك يقول بقربه: يسري

انِرصف. هذا: مِلثل يقال
فإذا النَّوكى، تحيَّة من أحوالهم عن امللوك ُمساءلة يقول: الربيع بن الفضل وكان
تقول: أن أردت فإذا بالكرامة. األمري هللا صبَّح فُقل: األمري؟ أصبح كيف تقول: أن أردت
توِجب وامُلساءلة والرحمة. الشفاء األمري عىل هللا أنَزل فُقل: نفسه؟ األمري يجد كيف

عليه. اشتدَّ أجابك وإن عليك، اشتدَّ يُِجبك لم فإن الجواب،
إليك املؤمنني أمري زال ما يل: فقال املأمون عىل دخلت الجهم: بن محمد وقال
من عليه قدرت فيما أقرصِّ ال وأخذت بعينها، الكلمة هذه جواب ما أدِر فلم ُمشتاًقا.

الثناء. ثم الدعاء
يف يُسايرني َشيبة بن َشبيب كان املهدي: قال جابان، ابن قال الحسن، أبو قال
يكون أن خليفًة سايَر ملن ينبغي يوًما: يل فقال دابَّته، بصدر فيتقدَّمني خراسان طريق
ناحية من ويكون إليه، يلتفت ال يشء عن يسأله أن الخليفة أراد إذا الذي باملوضع
فأقحمت مخاضة، إىل انتهينا إذ كذلك نحن فبينما قال: الشمس. تستقبله لم التفت إن
الكتاب. يف هذا ليس َمعمر، أبا يا فقلت: وطينًا، ماءً ثيابي فمأل واتبعني، يِقف ولم دابَّتي،

النَّوكى إىل رجٌع (5)

الِربذَون فتفاجَّ ِبرذَون، عىل وهو َقحطبة بن ُحميد إىل قائًما كنت عدي: بن الهيثم قال
املاء. الِربذَون عليك يُهريق ال تنحَّ يل: فقال ليبول،

يف زالوا ما اق الُفسَّ هؤالء إن فقال: بقوم الهاليل حرب بن محمد إىل رجل وجاء
عن يُكنَّى أن ينبغي ما الفواجر ُحرمة من بَلغ أنه ظننت ما قال: الفاجرة. هذه مسيس

بهن. الفجور
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عىل منه أحرص البَغلة إىل امُلتحصن الربذَون صار كيف اب: الُحسَّ من لرجل وقلت
خلوًة. أطيب البغلة أن بَلغني قال: بطبعه؟ أشَكُل والرََّمكة الرََّمكة،

فرجع عليه، له ماًال يقتضيه الوجوه من رجل إىل وكيله رجٌل بعث لنا: صديق وقال
سبَّني؟ يشء وبأي قال: فرضبني. فسبَبتُه سبَّك قال: ويلك؟ بالك ما فقال: مرضوبًا، إليه
جعلت كيف أنت عيلَّ، افرتائه من دعني قال: أرسلك. َمن أمِّ ِحِر يف الحمار َهُن قال: قال:
أرسلك؟ من أمِّ هِن يف الحمار أير قلت: فهالَّ ي؟ أمِّ لِحِر تجعله لم ما الُحرمة من الحمار أليْر
بالشام، الوثوب أراد َسُمرة بن الرحمن عبد ولد من رجل كان قال: الحسن أبو
قصيدة أنِشْدني يوًما: له فقال مجلسه، وقرَّب وأكرمه سبيله فخىلَّ املهدي، إىل فُحِمل

الراء: عىل التي وهي الَحجر» ِبُقنة الديار «ملن أولها التي زهري
ش��ه��ِر42 وم��ن ِح��ج��ٍج ِم��ن أق��َوي��َن ال��ح��ج��ِر ِب��ُق��نَّ��ِة ال��دِّي��اُر ِل��َم��ن

من وهللا وذهب مري: السَّ قال هذا. ِمثل يقول من وهللا ذهب املهدي: فقال فأنشده،
الناس. واستحمقه يُعاقبه، ولم اه ونحَّ واستجهله، املهدي فغضب هذا. ِمثل فيه يُقال

شاعرهم: قول وأنشد خصومه مع املهدي عىل ُطليق بن خالد دخل وملا

��م��ي��ِم ال��صَّ م��ن ف��ل��ي��س ُخ��زاع��يٍّ ب��ِع��رٍق يَ��ض��ِرْب ل��م ال��ُق��َرش��يُّ إذا

فقال: خالد فأنشد أحمق. وقال: املهدي فغِضب

َم��ع��اُد أردَت إْن وف��ي��ه��ا ف��َدْع��ه��ا ِرح��ل��ًة ف��ح��اَول��َت داٍر ف��ي ك��ن��َت إذا

ار: بشَّ وقال املهدي. ذلك عند فسكن

َل��َخ��ل��ي��ُق غ��ٍد م��ن ي��س��اًرا وإنَّ يُ��ف��ي��ُق س��وف ال��ُع��س��َر إنَّ خ��ل��ي��ل��يَّ
أُم��وُق ال��زَّم��اُن م��اَق وإْن ص��َح��وُت ص��ح��ا إذا ك��ال��زَّم��اِن إال ك��ن��ُت وم��ا

حجر هو بعينه موضع والحجر: األرض. من أرشف ما هنا ها الشاعر وُمراد الجبل. أعىل القنة: 42
ل املفضَّ ترجمة يف األبيات هذه عن قناه حقَّ ما وراجع السنون. والحجج: وأقفرن. خلون أقوين: اليمامة.

بقلمنا. املرشوحة ليات املفضَّ بها وصدَّرنا حرَّرناها التي الضبِّي
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منابر بعض ويلَّ وكان هللا، عبد واسمه العامري»، الربيع «أبو النَّوكى ومن قالوا:
الشاعر: يقول وفيه اليمامة،

َرق��ي��ُع ال��ع��ام��ريَّ ال��رَّب��ي��َع وأنَّ ِل��ق��اُؤه ح��قٌّ ال��ل��َه ب��أنَّ َش��ِه��دُت
تَ��ض��ي��ُع ال��ُم��س��ِل��م��ي��َن ك��الِب ِدم��اءَ يَ��دَْع ول��م ب��َك��ل��ٍب َك��ل��بً��ا ل��ن��ا أق��اَد

«صبيع وأخوه يربوع، بن عمرو بني أحد ِعْسل»، بن «ربيعة النوكى ومن قالوا:
ابنتك. زوِّجني قال: حاجتك؟ ما معاوية: فقال معاوية، عىل ربيعة وفد ِعسل». بن
تنقدُّ كاد وقد فرتكه ثالثًا، العسل عليه فأعاد عليه، فأعاد عسًال. ِعسل ابن اسقوا قال:
عىل فاستعِملني قال: بثغوره. أعلم زياٌد قال: ُخراسان. عىل فاستعِملني قال: بطنه.
مائة يل َهْب قال: أو قطيفة. فاكسني قال: بُرشطته. أعلم زياٌد قال: البرصة. ُرشطة
يف فرسخان قال: ذرعها؟ كم قال: بالبرصة. قال: دارك؟ وأين قال: لداري. جذع ألف

دارك؟ يف البرصة أو البرصة يف فدارك قال: فرسَخني.
فقال: الناس، وعنده املجوس يوًما فذكر كلب، من رجًال معاوية استعمل عوانة: قال
أمي. نكحت ما درهم ألف مائة أُعطيت لو وهللا أمهاتهم، ينكحون املجوس، هللا لعن

فعزله. فعل؟ ألف مائة عىل زاده لو أتَرونه هللا، قاتَله فقال: معاوية ذلك فبَلغ
فقال معاوية، عىل يربوع، بن عمرو بني من وهو عسل، بن ربيعة وفد الحسن: أبو
دارك؟ كم معاوية: له فقال بالبرصة. داري بناء يف جذع آالف بعرشة أعنِّي ملعاوية:
هي بل قال: فيها؟ البرصة أم البرصة يف هي معاوية: قال فرسخني. يف فرسخان قال:

هذا.43 تكون ال البرصة فإن معاوية: قال البرصة. يف
الرياحي: األحوص أبو وقال

ِث��ي��ابُ��ه��ا م��ن��ه تَ��س��َودُّ َدنَ��ٍس س��وى ح��اج��ٌة ال��ع��ق��ِل إل��ى ب��يَ��ربُ��وٍع ل��ي��س
ِخ��ط��ابُ��ه��ا؟ ب��ع��ُد ك��ي��َف أو ه��ذه ل��ه��م ك��َف��رتُ��ُم إْن م��ال��ٍك ب��نَ��وك��ى ف��ك��ي��ف
ُغ��رابُ��ه��ا ب��بَ��ي��ٍن إال ن��اع��ٍب وال َع��ش��ي��رًة ُم��ص��ِل��ح��ي��َن ل��ي��س��وا َم��ش��ائ��ُم

فأقمنا غريبًا، اضطرابًا األصل يف ُمضطربة كانت الحسن أبي عن الجاحظ رواها التي الرواية هذه 43

إصالحها آثرنا ولكنا بأسطر، ذلك قبل ُرويت ألنها حذفها اعتزمنا كنا أننا عىل الصورة. هذه عىل أودها
كانت. أنى الجاحظ بمرويات ضنٍّا وإبقاءها
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ينتظر بدمشق واقف مروان» بن «معاوية بيْنا قال: ُرَمل بن اك الضحَّ عن الهيثم،
ان: للطحَّ قال إذ ُجلُجل، عنقه ويف بالرَّحى يدور له وحمار ان، طحَّ باب عىل امللك عبد
لم فإذا نَعسة، أو سآمة أدركتني ربما قال: الجلجل؟ هذا الحمار هذا عنق يف جعلَت ِلَم
قال ثم قام إن أفرأيت معاوية: قال به. فِصحُت قام قد أنه عِلمت الجلجل صوت أسمع
قائم؟ أنه أنت يُدريك وما — ويَرسة يَمنًة رأسه يُحرك وجعل — وهكذا هكذا برأسه

األمري؟ عقل ِمثل بعقل بحمار يل ومن ان: الطحَّ فقال
قال: بالدم؟ البارحَة ابنتك مألتْنا امرأته: ألبي قال الذي هو هذا مروان بن ومعاوية

. ألزواجهنَّ ذلك يَخبَأن نسوٍة من إنها
ونرص زيًدا هللا قتل قد قال: ثم عليه، وأثنى هللا فحِمد امِلنرب، عمر بن يوسف وصِعد

ُخزيمة. بن نرص يريد سيَّار. بن
قال: ذلك؟ إىل ه صريَّ وما قلت: بشعرة. معلٌَّق الخطاب بن عمر األسواري: عيل وقال

ِعالط. بن اج الحجَّ بن نرص يريد سيَّار. بن بنرص صنَع ِلما
فأدخلوه الِقالل، يعمل كيف ل القالَّ ُشعيب أبي إىل ينظر أن الرشيد أحبَّ وقالوا:
فوق قائٌم بالرشيد هو إذا يعمل هو فبينا العمل، آلة من إليه يحتاج ما بكل وأتَوه القرص
لتقوم آِتك لم فإني له؛ ُدعيَت ما دونك الرشيد: له فقال قائًما، نهض رآه فلما رأسه،
بك ألزداد أتيتك وإنما أدبي، ليسوء آِتك لم وأنا قال: . يديَّ بني لتعمل أتيتك وإنما إيلَّ،
شعيب: أبو قال سوقك. كَسدت حني يل تعرَّضَت إنما الرشيد: له فقال صوابي. كثرة يف
ثم وجهه، غطَّى حتى الرشيد فضِحك وجهك؟ جالل يف عميل كساد وما الناس، سيد يا
الناس أعقل يكون أن لهذا ينبغي آخًرا، منه أعيا وال أوًال، منه أنَطَق رأيت ما وهللا قال:

الناس. أجنَّ أو
بقي ومن يرجع، ال مىض من وأرى يُقِلع، ال املوت داعَي أرى قال: اد شدَّ بن هللا عبد
مرغوبًا كان قد راغب من فكم رصوف؛ ذو الدهر فإن معروف؛ يف تزهدنَّ وال يَنزع. فإليه
الهوان. يَر الزمان يصحب ومن ألوان، ذو والزمان إليه، مطلوبًا كان قد وطالب إليه،

ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن أبيه، عن عيل، بن محمد عن سعيد، بن يحيى عن ُفضالة، بن الفرج
واتخذوا دوًال، األموال أكلوا إذا البالء؛ بها حلَّ خصلًة عرشة خمس تي أمَّ فعلت «إذا قال:
أباه، وجفا صديقه، وبرَّ ه، أمَّ وعقَّ زوجته، الرجل وأطاع َمغرًما، والزكاة َمغنًما، األمانة
وإذا أرذلهم، القوم زعيم وكان رشه، َمخافة الرجل وأُكِرم املساجد، يف األصوات وارتفعت
أولها؛ األمة هذه آَخر ولَعن واملعازف، الِقيان واتُّخذت الخمور، بت وُرشِ الحرير، لُِبس

وخسًفا.» ومسًخا، حمراء، ريًحا خصال؛ ثالث ذلك بعد فلريتقبوا
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بن العباس الرأي: يف الجزالة أهل تعدُّ قريش كانت قال: الكلبي أخربنا قال، الهيثم
خَلف. بن وأميَّة وابنَيهما، سفيان، وأبا املطلب، عبد

بن السائب من عقًال أشدَّ أشيَب وال أمَرد العرب يف يكن لم عباس: ابن وقال قال:
األقرع.

الُهرُمزان منزل ودخل َقذَق، ِمهرجان فتح َشِهد السائب أن عبي الشَّ ثني حدَّ قال:
أُقسم فقال: يده، مادٌّ منها بيت يف ِجص من ظبٌي فإذا فيه، فطاف بيت، ألف داره ويف
ياقوت فيه فإذا الُهرمزان، َكنز سَفط فاستخرجوا فنظروا انظروا. يشء، إىل يُشري أنه باهلل
رأى إن عمر: إىل وكتب أخرض، ا فصٍّ منه وأخذ عمر، إىل السائب فيه فكتب وزبرجد،
الفص فأين قال: الهرمزان عىل السفط عمر عرض فلما فليفعل. يل يهبَه أن املؤمنني أمري

لعالم. بالجوهر صاحبك إن فقال: له. فوهبته صاحبنا سألنيه عمر: قال الصغري؟
عن أخِربني بَصبََهري: بن لجميل السائب قال قال، الشعبي عن مجالد، أخربنا
قال: اإلمارة. دار إىل املاء بني ما قال: املكان. ذلك أقتطع حتى يَخرب ال الُقريَّة من مكان

النهار. ِمثل ليلهم فإذا ليلًة، عندهم ِبتُّ الهيثم: قال املوضع. ذلك يف لثقيف فاختطَّ
لو وهللا أما ملعاوية: امُلغرية بن الوليد بن خالد بن الرحمن عبد قال قال، الحسن أبو
منزيل سفيان أبي بن معاوية أكون كنُت إذًا معاوية: قال لعِلمت. بمكة السواء عىل كنَّا
َمَدرة، أعاله أجياد، منزلُك خالد بن الرحمن عبد أنت وكنَت َسيلُه، عني ينشقُّ األبطح

َعِذرة. وأسفله
علقمة: بن ُمحرز وقال مثًال. فصار بَزِّه. بعَض امرٌؤ أشبه عمرو: بن ُسهيل وقال

ع��اِب وق��ل��ي��َل تَ��ح��لُّ��ٍم ك��ث��ي��َر ش��ري��ٍك م��ن ال��َم��ق��اب��ُر وارى ل��ق��د
ب��ال��ص��واِب ي��ن��ط��ُق ح��ي��َن ج��دي��ًرا ع��يٍّ غ��ي��َر ال��َم��ج��ال��ِس ف��ي َص��ُم��وتً��ا

الرِّقاع:44 ابن وقال

ِغ��ط��اءِ ك��لَّ ف��ك��َش��ف��َن أب��وابَ��ه��م ع��ل��ي��ه��ُم ال��ُح��ت��وُف تَ��داَخ��ل��ِت أُم��ٌم

لبني اًحا مدَّ كان بليغ. مقدَّم شاعر العاميل. الرقاع بن عدي بن مالك بن زيد بن عدي هو الرقاع: ابن 44
توهًما الديار «عرف أولها التي القصيدة صاحب وهو امللك. عبد بن بالوليد بينهم من واختصَّ أمية،
أثبتها أن رأيت فقد املتداولة، األدب ُكتُب من كتاب يف ُمستكَملة غري القصيدة هذه كانت وملا فاعتادها».
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ب��َف��ض��اءِ ُم��ص��ِح��ٍر ك��آَخ��َر م��ن��ه��م ُم��ت��ح��رٌِّز ِح��ص��ِن��ه ف��ي ال��ذي ف��إذا
األح��ي��اءِ ف��ي وْه��َو آَخ��ُر وي��م��وُت أب��ن��اءَه َم��ْج��َده يُ��وِرُث وال��َم��رءُ
األش��ي��اءِ تَ��ف��اُض��ُل ك��ذاك بَ��وٌن ُح��ل��وِم��ه��م وب��يْ��َن أش��ب��اٌه وال��ق��وُم

بالعدد «الثمرات» بجريدتي نرشتها كنت وقد فيها. األدباء وتناُفس وبالغتها لندرتها بأكملها هنا ها
باشا، تيمور مكتبة يف عليها ُعثر وقد ،(١٩٢٦ سنة يونيو ٣) ١٣٤٤ سنة القعدة ذي ٢٢ يف الصادر

هي: وها ص٢٤٧، الرابع، جزئه يف األرب نهاية كتاب عىل القائمون ونقلها

أب��الَده��ا ال��ب��ال َش��ِم��َل م��ا ب��ع��ِد م��ن ف��اع��ت��اَده��ا ��ًم��ا ت��وهُّ ال��دِّي��اَر ع��َرَف
إي��ق��اَده��ا أه��لُ��ه��ا وأش��َع��َل ج��م��ًرا اص��ط��ل��ى ق��ِد ك��لُّ��ه��نَّ رواس��َي إال
رم��اَده��ا ال��زَّم��اُن واس��ت��ل��َب م��ن��ه��نَّ ف��ُع��رِّي��ْت ل��ل��ق��دوِر رواح��َل ك��ان��ت
وج��م��اَده��ا ت��ل��َع��ه��ا ت��ع��رُف واألرُض ب��ع��َدن��ا ال��ت��ن��كُّ��ِر ك��لَّ وت��ن��كَّ��َرت
أوت��اَده��ا ب��ه��ا ض��َربَ��ت ق��د ك��ال��رِّي��ِم ح��رٍة ال��ع��وارِض واض��ح��ِة ول��ُربَّ
ي��ص��ط��اَده��ا ول��ن ف��ت��ق��ص��ُده ع��رًض��ا ��ب��ا ب��ال��صِّ ال��م��ع��لَّ��َل ب��ه��ج��تُ��ه��ا ت��ص��ط��اُد
وِع��ه��اَده��ا ق��ف��راِت��ه��ا أرِض��ه��ا م��ن ت��رت��ع��ي ال��ف��ري��دِة ال��ِب��ك��ِر ك��ال��ظَّ��ب��ي��ِة
وع��راَده��ا َع��ل��ج��انَ��ه��ا ع��ك��ِره��ا ع��ن ح��ن��ي��نَ��ه��ا ال��بُ��راِق ُع��َق��ُد ب��ه��ا ح��ص��ب��ْت
أرآَده��ا ف��الَع��بَ��ت ال��ح��ي��اءِ ب��ع��َد ت��ب��ذََّل��ت ال��َع��روِس وج��ه ف��ي ك��ال��زَّي��ِن
ِم��داَده��ا ال��دواِة م��ن أص��اَب ق��ل��ٌم َروِق��ه إب��رَة ك��أنَّ أغ��نَّ تُ��زج��ي
أوالَده��ا وح��ُش��ه ت��ريِّ��ث ق��ف��ًرا ُم��ت��ح��ي��ًرا ع��ال��ٍج م��ن ب��ه رِك��بَ��ت
ُروَّاَده��ا ن��ب��تُ��ه��ا يُ��ون��ُق وال��ه��ب��َر ال��ث��رى ت��س��ق��ي ال��ت��ي م��ح��ان��يَ��ه ف��ت��رى
زاَده��ا ل��ت��م��ن��َع ع��نَّ��ا وت��ب��اَع��َدت م��ي��ع��اَده��ا وأخ��ل��ف��ْت س��ع��اُد ب��ان��ت
ِب��ع��اَده��ا اغ��ت��ف��رُت ع��ن��ي وت��ب��اَع��َدت ُخ��لَّ��ت��ي تَ��ِص��ْل��ن��ي ل��م م��ا إذا إن��ي
س��واَده��ا ي��ل��وُح وض��ٌح ع��ال ح��ت��ى ��ت��ي ِل��مَّ ��َع ت��ق��شَّ َش��يْ��ب��ي ت��َري إم��ا
ِوس��اَده��ا ي��ديَّ يُ��ْس��رى ج��اع��ًال ل��ي وس��ادًة ال��ف��ت��اِة ي��َد ث��نَ��ي��ُت ف��ل��ق��د
وِط��راَده��ا َك��رَّه��ا أش��َه��ُد ال��خ��ي��ِل ف��ي ف��ارًس��ا ال��َع��َرم��رَم ال��ج��ي��َش وأُص��اح��ُب
وِس��ن��اَده��ا َم��ي��َل��ه��ا أق��وَِّم ح��ت��ى ب��يْ��نَ��ه��ا أج��َم��ُع ِب��تُّ ق��د وق��ص��ي��دٍة
ُم��ن��آَده��ا ِث��ق��اُف��ه يُ��ِق��ي��َم ح��ت��ى ق��ن��اِت��ه ُك��ع��وِب ف��ي ��ِف ال��م��ث��قِّ ن��َظ��َر
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بعضهم: وقال

ُم��ب��ِرِد َل��ي��ٍل ِن��ص��َف ��َط تَ��وسَّ ق��م��ٌر ك��أنَّ��ه��ا ال��ب��ي��اِض ن��اص��ع��ُة بَ��يْ��ض��اءُ
��ِد ل��ل��ُح��سَّ َم��ِظ��نَّ��ٌة ال��ِح��س��اَن إنَّ َح��واس��ٍد ذاُت ب��ال��ُح��س��ِن م��وس��وم��ٌة
اإلث��م��ِد س��واِد ع��ن تَ��رَغ��ُب َح��وراءَ ُم��ْق��ل��ًة تُ��ق��لِّ��ُب م��آق��يَ��ه��ا وت��رى

اآلخر: وقال

تَ��ق��ِص��ِد تَ��ك��لَّ��ْم وإْن ال��ح��ي��اءِ ب��ِح��م��ى ت��ع��وَّذَت ال��ح��دي��ُث َك��ثُ��َر إذا َخ��وٌد

َس��راَده��ا ال��نَّ��ع��ي��ِم َس��ع��ِة ف��ي وأت��ي��ُت ب��تَ��ك��رٍُّم َم��ع��ي��ش��ت��ي َع��ي��َب ف��س��ت��رُت
أزداَده��ا ل��َك��ي واح��دٍة ِع��ل��ِم ع��ن واح��ًدا أُس��ائ��ُل م��ا ح��ت��ى وع��ِل��م��ُت
وزاَده��ا ع��ل��ي��ه ِن��ع��م��تَ��ه وأت��مَّ ودَّع��تُ��ه ام��رٍئ ع��ل��ى اإلل��ُه ص��لَّ��ى
َف��ج��اَده��ا األَح��صِّ ُخ��ن��اص��رَة ف��س��ق��ى أن��واُؤه تَ��ت��ابَ��َع��ت ال��رَّب��ي��ُع وإذا
وب��الَده��ا أن��ي��َس��ه��ا أغ��اَث َغ��ي��ثً��ا أله��ِل��ه��ا ف��ك��اَن ب��ه��ا ال��ول��ي��ُد ن��َزَل
ف��ق��اده��ا؟ إل��ي��ه خ��زائ��َم��ه��ا أل��ق��ْت ك��لَّ��ه��ا ال��بَ��ريَّ��َة أنَّ ت��رى أَوال
ورش��اَده��ا إص��الَح��ه��ا ��ٍة أمَّ م��ن َك��ه��ا والَّ إذ ال��ل��ُه أراَد ول��ق��د
ف��س��اَده��ا يَ��ُروُم م��ن ع��ن��ه��ا وك��َف��ف��َت ف��أق��ب��ل��ْت ال��ُم��س��ِل��م��ي��َن أرَض أع��َم��َرت
ونِ��ج��اَده��ا َغ��وِره��ا أق��اص��َي ��ت ع��مَّ ُم��ص��ي��ب��ًة ال��ع��دوِّ أرِض ف��ي وأص��ب��َت
أراَده��ا ك��اَن ال��ُخ��ل��ف��اءِ م��ن أح��ٌد ِم��ث��َل��ه ت��ن��اَوَل م��ا ون��ص��ًرا ظ��َف��ًرا
وتِ��الَده��ا ُط��ْرَف��ه��ا ال��َم��ك��ارَم َج��َم��َع وج��دتَ��ه ال��ثَّ��ن��اءَ ل��ه ن��ش��رَت ف��إذا
َوس��اَده��ا ال��ُم��ع��ِض��الِت ق��ري��َش وك��ف��ى س��م��اح��ًة ال��ول��ي��ُد ال��م��س��ام��ي��َح َغ��َل��َب
ع��ت��اَده��ا ل��ل��ح��روِب وت��ج��م��ُع َق��س��ًرا َع��نْ��وًة األِع��زَِّة أس��الُب ت��أت��ي��ه
ف��اق��ت��اَده��ا أه��ِل��ه��ا ج��م��اع��َة س��ام��ى ت��ض��رََّم��ت ال��ع��دوِّ ن��اَر رأى وإذا
أط��واَده��ا ��ح��ى ال��ضُّ اح��ت��م��َل ك��ال��َح��رَِّة وًغ��ى ذي ال��رواب��َي تَ��ئ��ُد ب��َع��َرم��رٍم
ِزن��اَده��ا ب��راح��تَ��ي��ك ق��َدح��َت ن��اٌر وأُوق��دْت ل��ل��ح��روِب ن��اًرا أط��ف��أَت
��اَده��ا ُح��سَّ ش��دي��ِده��ا ح��رُّ وأص��اَب ال��ه��دى يَ��بْ��غ��ي ل��م��ن ب��ص��ي��رتُ��ه��ا ف��بَ��َدت
ف��أع��اَده��ا ِم��ث��لُ��ه��ا ال��غ��َد ل��ه ع��َرَض��ت ن��ائ��ٍل ب��نَ��ف��ح��ِة ي��وًم��ا غ��دا وإذا
ِج��ي��اَده��ا ي��ق��وُد ال��ج��ال��ي ف��ال��س��اب��ُق غ��اي��ًة تُ��ب��اِدُر َخ��ي��ٌل ع��َدْت وإذا
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وقال:

ف��اِع��لُ��ه أن��َت ال��ف��ت��ى ف��ي بُ��ع��ٌد ُع��دَّ وم��ا ق��ب��ي��ل��ٍة م��ن َوْح��َده َخ��ي��ٌر ِل��س��انُ��َك
وش��م��ائ��لُ��ه45 أخ��الُق��ه ذاُك��ُم أبَ��ْت وال��خ��ن��ا وال��ُف��ح��ِش األخ��الِق َط��بَ��ِع س��وى

اآلخر: وقال

ع��اِد م��ن األح��الِم ذوي م��ن ك��أنَّ��ه َم��ص��َرُع��ه ال��ح��يِّ َع��رَش ه��دَّ ام��رٍئ ع��ل��ى

النابغة: وقال
واألثَ��ِم46 واآلف��اِت ��ِة ال��َم��ِع��قَّ م��ن ��رٌة م��ط��هَّ وأج��س��اٌد ع��اٍد أح��الُم

الخنساء: وقالت

ب��اب��ا ل��ه��ا ه��يَّ��ا ُم��ف��ِظ��ع��ًة ج��اءَ إْن َم��ظ��َل��م��ٍة ف��رَّاُج ُم��ع��ِض��ل��ٍة خ��طَّ��اُب

فقال: َمعدٍّ ِخصاَل األصمعي وعد
اآلِه��ُب47 ال��َق��َرَظ ف��ي��ه أخ��َل��َص ش��اتُ��ه م��اع��ًزا أدي��ًم��ا ك��ان��وا
زاِع��ُب48 َل��ْزب��ٍة ف��ي س��ائ��ٌل أو ُم��ف��َرٍج دٍم ِع��رَق ُم��رق��ئٌ أو
آِرُب49 يُ��ح��ِك��ُم��ه��ا ُع��ق��دٌة أو ع��اِق��ٌد ب��ه��ا يُ��وف��ى ��ٌة ِذمَّ أو
ج��اِن��ُب50 ب��ه��ا َم��تَّ َرِح��ٌم أو ِن��ع��م��ٍة ال غ��ي��ِر م��ن ح��ائ��ٌط أو
وال��غ��ائ��ُب51 ال��ش��اه��ُد ب��ه��ا يَ��رض��ى م��ف��ص��ول��ٌة بَ��ْزالءُ ُخ��ط��ب��ٌة أو

وعيبها. شينها األخالق: طبع 45

التفسري. يف صالح وكلٌّ املعدة، فساد أو الُخلُق، سوء املعقة: 46
اآلهب: الجلود. به تُدبغ السنط وثمر السلم ورق القرظ: يُدبغ. لم أو ُدبغ الصلب الجلد املاعز: األديم 47

األهب. دابغ
الزاعب: الشديدة. السنة اللزبة: قاتله. املعروف غري الفالة يف املقتول املفرج: حاقنه. الدم: مرقئ 48

املنحدر. السيل
املحكم. الداهي العاقل اآلرب: 49

غريب. جانب: 50

والباطل. الحق بني فاصلة بزالء: خطبة 51
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يهجو: نوفل ابن وقال

ال��َم��ص��ي��ِر م��ن ال��خ��ب��ي��ِث إل��ى ي��ص��ي��ُر ال��ح��ش��اي��ا ب��ي��ن ك��س��اق��ٍط وأن��َت
ِط��ي��ري ق��ي��َل م��ا إذا تُ��ع��اِظ��ُم��ه��ا بَ��ع��ي��ًرا تُ��ْدع��ى ن��ع��ام��ٍة وِم��ث��ُل
ب��ال��ُوُك��وِر52 ال��ُم��ِربَّ��ِة ال��طَّ��ي��ِر م��ن ف��إنِّ��ي ق��ال��ت اح��ِم��ل��ي ِق��ي��َل وإْن
ل��ل��زَّئ��ي��ِر ال��َم��خ��اف��ِة م��ن تَ��بُ��وُل ُس��وءٍ َع��يْ��َر ال��ُم��غ��ي��رِة ل��دى وك��ن��َت
َض��ري��ِر بَ��َص��ٍر ذي ��نِّ ال��سِّ ك��ب��ي��ِر وَش��ي��ٍخ ث��م��ان��ي��ٍة ألع��الٍج
��ري��ِر ال��سَّ ع��ل��ى بُ��ْل��َت ث��م ش��رابً��ا أط��ِع��م��ون��ي أص��ابَ��ك ِل��م��ا ت��ق��وُل

يغوث:53 عبد وقال

ل��ي��ا وال خ��ي��ٌر ال��لَّ��وِم ف��ي ل��ك��م��ا ف��م��ا ِب��ي��ا م��ا ال��لَّ��وَم ك��ف��ى ت��ل��وم��ان��ي ال أال
ِش��م��ال��ي��ا م��ن أخ��ي َل��وم��ي وم��ا ق��ل��ي��ٌل نَ��ف��ُع��ه��ا ال��َم��الم��َة أنَّ تَ��ع��َل��م��ا أل��ْم
تَ��الق��ي��ا أالَّ نَ��ْج��راَن م��ن ن��دام��اَي ف��ب��لِّ��غ��ْن ع��َرض��َت ��ا إمَّ راك��بً��ا ف��ي��ا
ال��ي��م��ان��ي��ا ح��ض��رم��وَت ب��أع��ل��ى وق��ي��ًس��ا ِك��َل��ي��ه��م��ا واألي��َه��َم��ي��ِن َك��ِرٍب أب��ا
ال��َم��وال��ي��ا واآلَخ��ِري��َن ص��ري��َح��ه��ُم َم��الم��ًة ب��ال��ُك��الِب ق��وم��ي ال��ل��ُه ج��زى
ِل��س��ان��ي��ا م��ن أط��ِل��ق��وا تَ��ي��ٍم أَم��ع��َش��َر ب��ِن��ْس��ع��ٍة ِل��س��ان��ي ش��دُّوا وق��د أق��وُل
يَ��م��ان��ي��ا أس��ي��ًرا َق��بْ��ل��ي ت��َر ل��م ك��أْن َع��ب��َش��م��يَّ��ٌة َش��ي��خ��ٌة م��نِّ��ي وتَ��ض��َح��ُك

أنَّا وذلك يغوث؛ وعبد العبد بن َطَرفة من أعجب األرض يف وليس عثمان: أبو قال
يف أشعارهما سائر دون تُكن لم بهما املوت إحاطة وقت يف أشعارهما جودة ِقسنا إذا

والرفاهية. األمن حال
أحًدا رأيت ما قال: دينار بن مالك عن الفزاري، هللا عبد أبو ثني حدَّ قال: ُعبيدة أبو
عنهم وَصْفحه العراق أهل إىل إحسانه فيذُكر امِلنرب َلرَيقى كان إن اج، الحجَّ من أبنَيَ

له. ظاملني ألظنُّهم وإني صادًقا، ألحسبه إني نفيس: يف أقول حتى إليه، وإساءتهم
بن ُقس عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي روى وكذلك رواحلها، عىل تخطب العرب وكانت قال:
ظهر عىل الوقوف قال: أنس بن مالك عن مهدي، بن الرحمن عبد وأخربني قال: ساعدة.

املالزمة. املقيمة املربة: 52
وافيًا. رشًحا بقلمنا مرشوحًة املفضليات كتاب يف بأكملها القصيدة هذه راجع 53
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دوابكم ظهور تجعلوا ال األثر: يف وجاء ُرخصة. األقدام عىل والقيام ُسنة، بعرفَة الدواب
مجالس.

من بعض ينتظر الَخيُزران باب عىل دابَّته ظهر عىل الفأفاء ر ُمطهَّ بن الهيثم ووقف
دابتك. ظهر عن انزل فقال: الَكْلواذي عمر إليه بعث وقوفه طال فلما عندها، من يخرج
من صاحبي خرج وإن أعرج، رجٌل إني فقال: إليه، الرسول فكرَّر شيئًا، عليه يردَّ فلم
قال: إليه فبعث أنزلناك. تنزل لم إن إليه: فبعث أدركه. أال ِخفُت موكبه يف الخيزران عند
أراحة له، خري أيهما فانظر شهًرا، أقَضمتُه إن عنه أنزلتني إن هللا سبيل يف حبيس هو

شيطان. هذا قال: ر. مطهَّ بن الهيثم هذا له: قالوا شهر؟ جوع أو ساعة
فأتيت َلِقس، َسِنٌق وأنا املنزل إىل رجعت إني آيس،54 يا النحوي: علقمة أبو وقال
رسشصان، ورقاٍق سْمن، من هناك غدرن قد أقرن وقطيع وَلِكيك، لويٍَّة من لِشنِشنة
وَجرَفًقا. وَسفَلًقا َخرَفًقا خذ الطبيب: له فقال كأًسا،55 عليها تناولت ثم ُعطُعط، وسقيط

قلت؟ ما يشءٍ وأيَّ قال: هذا؟ يشء أي ويلك، فقال:
الُغْرلة، الطويل الُغرة، ِبط السَّ الَوِرك، العريض إلينا ِصبياننا أَحبُّ الزِّبرقان: وقال
وإذا ُجحر، من ينظر كأنما الذي الذَّكر، األَُقيعس إلينا ِصبياننا وأبَغُض الَعقول. األبله

وجوههم. يف هرَّ أبيه عن القوم سأله
اإلْزرة، ُملتاث الُغرلة، طويل الُغرَّة، سائل الغالم كان إذا األشعث: قال الهيثم: قال

سؤدده. يف يَُشك فما لوثة، به كأن
َقلتنَي، من ينظر كأنما لُعابه، سائًال ُخرُطمانيٍّا، أشدَق امِلَخش كان امِلَخش: أبو قال
رأيت كنُت إن هاتنَي عينيَّ هللا فقأ جمل، ِكرِكرة كاهله وكأن خالفة، أو بُواٌن تَرُقوته كأن

ِمثله. قبله وال بعده
يف وخطب بهم، وصىلَّ األزد، إىل والدواوين األموال وبيوت املنرب حول زياٌد وكان

العرندس: بن عمرو فقال ُحدان، مسجد

ِت��الُد ي��زاُل ال ِع��زٌّ ول��ألزِد آِم��نً��ا يَ��خ��ُط��ُب اِن ال��ُح��دَّ ف��ي ف��أص��ب��َح

والتخمة. البشم من وخبثت نفسه غثت الذي اللقس: ُمتَخم. بشم سنق: طبيب. يا آيس: يا 54

الشاعر: قال لضيفه، أو لنفسه الرجل يدخره ما اللوية: اللحم. من قطعة الشنشنة: 55

اإلدخ��اُر ول��ِم��ث��ِل��ه ل��ه ك��ان��ت وال��ذي ب��ال��لَّ��ويَّ��ِة َض��ي��َف��ك آثَ��رَت
ولحم. ولكيك:
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األعرج: وقال

ال��ف��اص��ِل ب��ال��َك��الِم ال��ُم��ق��ام��ِة ي��وَم خ��ط��ي��بُ��ه��م يُ��ع��اُب ف��ال وال��ق��ائ��ِل��ي��َن

غ: مفرِّ ابن وقال

تَ��ف��ِص��ِل ال��ع��ش��ي��رِة ب��ي��َن ُخ��ط��ب��اُؤن��ا ع��ش��ي��رٍة اج��ت��م��اِع ي��وَم تَ��ُق��ْم وم��ت��ى

وقال:

ف��تَ��ن��كَّ��ب��ا َدْرأَه م��ن��ه وق��وَّم��ُت ِدف��اَع��ه ُك��ِف��ي��ُت ق��د َخ��ص��ٍم ُربَّ ف��ي��ا

آخر: وقال

ال��لِّ��س��اِن ُح��ل��ِو ق��ل��بُ��ه بَ��ع��ي��ٍد يَ��ِض��ْرن��ي ل��م ِض��غ��ٍن َض��بِّ وح��اِم��ِل
تَ��يِّ��ح��اِن ل��س��اٍن م��ن ب��َش��غ��ٍب م��ن��ه ن��َق��م��ُت أش��اءُ أنِّ��ي ول��و

وقال:

نَ��ئُ��وُم ال��ِع��ش��اءِ بَ��ْل��ه��اءُ ال��ُف��ح��ِش ع��ِن ع��زي��زٌة وِه��ن��ٌد ِه��ن��ًدا ب��ه َع��ِه��دُت
رخ��ي��ُم ال��ح��ل��ي��َم يُ��ص��ِب��ي َم��ن��ِط��ٌق ل��ه��ا بَ��ْخ��ت��ريَّ��ٌة م��يَّ��ال��ٌة ��ح��ى ال��ضُّ َرواُح

آخر: وقال

ال��ِق��راُع ُق��ص��اراه ال��ُم��ث��ل��ى ع��ل��ى ط��اٍط ال��َع��وص��اءَ يَ��رَك��ُب وَخ��ص��ٍم
ُش��ع��اُع ل��ه��ا ب��ال��رِّم��اِح ��ى تُ��زجَّ َرداٍح ج��وان��بُ��ه��ا وم��ل��م��وٍم

امِلسجاح: ابنَي اًما وهمَّ منصوًرا يرثي ِفراس بن محلِّم وقال

ِم��ق��داِم ال��ح��يِّ َروِح ي��وَم ف��ارٍس م��ن ح��ي��اتَ��ه��م تَ��م��تَّ��ع��ن��ا ل��و ف��ي��ه��ُم ك��م
ِم��ط��ع��اِم ال��ح��م��ِد نَ��ِديِّ ��دي��ِف ال��سَّ َش��ْح��َم ُم��ك��لَّ��ل��ًة ��ي��زى ال��شِّ ي��م��ألُ ف��تً��ى وم��ن
ِم��ق��ح��اِم غ��ي��ِر أري��ٍب ال��َم��ق��اِم ث��بْ��ِت ُم��رت��ِج��ٍل ال��َح��ف��ِل َغ��داَة خ��ط��ي��ٍب وم��ن
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بالرباح؟ وأنزل حاح، للسِّ وأطعم بالرماح، أطَعُن أيُّنا عىل أُنافرك للقعقاع: خالد وقال
يوًما أعطيَت خالد: قال وحديثًا. وقديًما ا، وعمٍّ ا وجدٍّ أبًا أفضل أيُّنا عىل بل ال، قال:
الفرس؟ بجنب فخذَيه شككت طعنًة فارًسا وطعنَت أكل، من حوًال وأطعمَت سأل، من
تميمية فيهن تثكل لم ِمرباًعا أربعني عليهما أبي ربَع فقال: نعَلني وأخرج القعقاع، قال

ولًدا.
جرير شعر فسمع العراق أتى — يُكنى كان وبه — التغلبي األخطل بن مالك كان
بحر، من يغرف جريًرا وجدت فقال: شعرهما، عن سأله أبيه عىل قِدم فلما والفرزدق،
وقال أشعرهما. بحٍر من يغرف الذي األخطل: فقال صخر. من ينحت الفرزدق ووجدت

بعضهم:

أق��اربُ��ه ع��ل��ي��ه يَ��ج��َزْع ل��م م��اَت وإْن ع��ي��ُش��ه األه��َل يَ��ن��ف��ُع ال َم��ن خ��ي��ُر وم��ا
َم��خ��اِل��بُ��ه ِح��داٌد األدن��ى بَ��َش��ِر وف��ي ل��س��انُ��ه َك��ل��ي��ٌل األق��ص��ى ع��ل��ى َك��ه��اٌم

الُعماني: وقال

ك��األرَع��ِن ل��ه ال��ِق��رُن م��ش��ى ث��م ُم��ق��ِرِن ِق��رٍن ل��ك��لِّ َم��ش��ى إذا
ُم��ق��رَط��ِن إل��ى ذاَف ُم��ق��رَط��ٌن ال��َج��وش��ِن ص��ف��ي��َح يَ��ْف��ري ِب��ص��ارٍم
اْس��ِق��ن��ي اْس��ِق��ن��ي ال��ه��ام��ُة ت��ق��وُل ح��ي��ُث ال��ُم��ك��ِم��ِن ال��ِف��راِخ أمِّ إل��ى يُ��ف��ِض��ي

َم��وِط��ِن م��ن ��ٍد م��ح��مَّ ألب��ي ك��م

الُعماني: وقال
ال��ِع��ل��ِم56 أله��ِل يَ��ش��تَ��قُّ أَل��دُّ ال��َخ��ص��ِم ِل��َزاُز ِن��ْع��َم وِم��ق��َوٌل
ال��بُ��ْك��ِم57 ك��َس��ح��اِب ي��ص��ي��روا ح��ت��ى ال��َخ��ص��ِم ح��قَّ يَ��دَح��ُض ب��ب��اط��ٍل

قوي ألد: املسارب. عليه مضيِّق املسالك، الخصم عىل آخذ الخصم: لزاز داحض. ُمبني ولسان ومقول: 56

العلم. ألهل والرباهني األدلة ويولِّد بالحجج يأتي يشتق: فيها. اللدد شديد الخصومة
وبالباطل. بالحق الخصم حق يدحض عارضته وشدة لَسنه لقوة أنه يريد بباطل: 57
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فالنًا رأى حني وجهه، تعاىل هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل حديث يف ُعبيد وقال
اح: الطِِّرمَّ قال املايض. املاهر هو قال: حَشح. الشَّ الخطيب هذا فقال: يخطب

َش��ح��َش��ِح ال��رَّواس��َم تَ��نْ��ض��و ب��َوثَّ��اب��ٍة ُع��لِّ��َق��ت ال��َخ��م��ِس ل��ي��ل��َة ال��َم��ط��اي��ا ك��أنَّ

ة: الرُّمَّ ذو وقال

ال��ُم��ك��لَّ��ُف ��ح��َش��ح��اُن ال��شَّ ال��َق��ِط��ي��ُن وح��ثَّ ��ح��ى ال��ضُّ ِت ام��ت��دَّ إذا ح��ت��ى ُغ��دوًة َل��ُدْن

ابنه استعمل فلما الشيطان. خطيب له: يُقال ُكْرز58 بن أسد وكان الحادي. يعني
الُهذيل: السلم أبو قال اليوم. إىل فَجَرت هللا. خطيب له: قيل العراق عىل

ل��ُم��ف��َح��ِم ال��ق��ري��َض تُ��ه��ِدي ال ف��إنَّ��ك ش��اع��ًرا ك��ن��َت إْن ال��ل��ِه ع��ب��ِد ب��َن أَص��خ��َر

قيس: بن بَْلعاء وقال

ُم��ف��َح��م��ا ك��ن��ُت وم��ا َس��ْم��ع��ي وولَّ��ي��تُ��ه��م ب��ه َرُض��وا ��ا ل��مَّ ال��َخ��ْس��َف ل��نَ��ْف��س��ي أبَ��ي��ُت

من هل لها: فقال كنانة بني من امرأة عىل معاوية وقف ُمصعب: بن هللا عبد وقال
وقال نمري. وماءٌ فطري، ولبٌن خمري، خبٌز عندي قالت: ِقراك؟ وما قال: نعم. قالت: ِقًرى؟

أَُحيحة:

يَ��ِش��ي��نُ��ه ِع��يٌّ يَ��ُك��ْن ل��م م��ا ب��ال��ف��ت��ى أك��َرُم ��م��ُت وال��صَّ
يُ��ِع��ي��نُ��ه لُ��بٌّ يَ��ُك��ْن ل��م م��ا إذا َخ��َط��ٍل ذو وال��ق��وُل

الضبِّي: ثُمامة أبو وقال

ُم��ت��ك��لِّ��ِم ن��اط��ٍق م��ن أَال ي��ق��وُل ُخ��ط��ب��ٍة ك��لِّ ف��ي ك��ان ُح��َص��ي��ٌن وم��نَّ��ا

كرز بن أسد وكان البجيل. القرسي كرز بن أسد بن يزيد بن هللا عبد بن خالد جد هو كرز: بن أسد 58
فاتًكا شاعر سيًدا وكان عنها. تنزًها الجاهلية يف الخمر حرَّم ممن وكان بجيلة. رب الجاهلية يف يُدعى
وكان قوًسا. إسالمه يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل أسد وأهدى وأسلما، اإلسالم يزيد وابنه أسد أدرك ِمغواًرا.

جيد. مديٌح فيه ا رشٍّ ولتأبط ممدًحا، كريًما
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النُّعمان، عند امُلجاشعي َشيبة بن والحارث هو واستبَّ الضبِّي، أميَّة بن ُعبيد وقال
فقال:

ِس��ح��اُح59 ُم��َزن��ٌم ونَ��َع��ٌم ِرم��اُح وتُ��رى ب��ي��وٌت تُ��رى
ال��رِّي��اُح ب��ه ط��اَر ق��ص��بً��ا ي��ا ن��ج��اُح ل��ه ل��ي��س وَم��ن��ط��ٌق

أل��واُح ل��ه��ا ل��ي��س��ْت وأذُرًع��ا

الخطيم: بن قيس وقال
إت��اءُ ل��ه ل��ي��س ال��م��اءِ ك��َم��خ��ِض َح��ص��اٌة ل��ه ل��ي��س ال��ق��وِل وب��ع��ُض

بقوله: شبيه وهذا

َع��ن��اءُ وْه��و ال��َم��ت��ب��وُل ب��ه ��ى يُ��ل��هَّ َم��ن��ط��ٍق غ��ي��َر الَق��ي��تَ��ه��م إذا ُك��س��ال��ى

ثُمامة: أبو وقال

ل��ل��رَُّك��ْب ج��ثَ��وا م��ا إذا وأج��ث��و ق��ائ��ًم��ا َم��رًَّة أُخ��اِص��ُم��ه��م
ُم��ع��ت��َق��ْب ذا آَخ��َر ��ب��ُت ت��ع��قَّ ص��اح��ب��ي ق��اَل��ه َم��ن��ِط��ٌق إذا

اخ: الشمَّ وقال
ع��اج��ُز ه��و ال��ذي ال��ش��كَّ ب��ه��ا ت��رك��ُت ال��رَّدى ب��ه��ا يُ��س��ت��ط��اُع ال وَم��رت��ب��ٍة

حاجُز. الجهِل عن ِحلمي بها تالىف ويُروى:

املحذوف الكالم من باب (6)
األول. الكالم إىل ذلك بعد نرجع ثم

األنصار إن هللا، رسول يا قالوا: املهاجرين أن يرفعه، الحسن عن يونس، عن هيثم،
قالوا: لهم؟» ذاك «أتعرفون ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال وفعلوا. وفعلوا ونرصوا، آَووا بأنهم فَضلونا

ومكافأة. شكر ذاك إن يريد: هذا، غري الحديث يف ليس ذاك.» «فإن قال: نعم.

من فتقطع إبلها لكرام تعرض أن العرب عادة من كان واملزنم: اإلبل. هنا النعم سحاح: مزنم نعم 59

مان. السِّ والسحاح: معلَّقة. ترتكها بل تفصلها، وال قطعًة بعري كل أذن
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يمتُّ وجعل حاجة، يف تعاىل، هللا رحمه العزيز، عبد بن عمر قيٍس من رجل وكلَّم قال:
فإن قال: أن عىل يِزده لم ذاك. لعل فقال: حاجته، ذكر ثم ذاك. وإنَّ عمر: فقال بقرابة،
قيس:60 بن هللا ُعبيد وقال تُقىض. أن حاجتك ولعل قلت، كما ذاك فإن ذاك. ولعل ذاك،

وألُ��وُم��ه��نَّ��ه يَ��ل��َح��ي��نَ��ن��ي ع��واذل��ي ع��ل��يَّ بَ��َك��َرت
إنَّ��ه ف��ق��ل��ُت ك��ِب��رَت وق��د َك ع��ال ق��د َش��ي��ٌب ويَ��ُق��ل��َن

إنَّ الزبري: ابن قال إليك. حَملتني ناقٌة ُحِملْت ال الزُّبري: بن هللا لعبد األسدي61 وقال
وراِكبَها.

قيس عن كثري، بن القاسم هاشم أبي عن سفيان، عن مهدي، بن الرحمن عبد
وخبطتنا عمر، وثلَّث بكر، أبو وصىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سبق يقول: عليٍّا سمع أنه الخارجي

هذا. من أكثر الحديث يف ليس هللا. شاء فما فتنة
الكتاب عمر فقرأ الطاعون، أمر يف عمر كتاب جواب عمر إىل ُعبيدة62 أبو كتب وملا

قِد. وكأْن ال قال: عبيدة؟ أبو مات املسلمون: له فقال واسرتجع،
النابغة: وقال

َق��ِد وك��أْن ب��ِرح��اِل��ن��ا تَ��ُزْل ��ا ل��مَّ ِرك��ابَ��ن��ا أنَّ غ��يْ��َر ��ُل ال��تَّ��رحُّ أِزَف

املعروف العامري، رشيح بن قيس بن هللا عبيد وهو أثبتناه. ما والصواب هللا، عبد األصل: يف كان 60

مروان. بن امللك عبد ويف الزبري بن مصعب يف ِحسان مدائح له ُمجيًدا، شاعًرا كان الرُّقيَّات. قيس بابن
حواَيش الناس أَرقُّ فإنه الرقيات؛ قيس ابن شعر فاْرِو الشعر تقول أن أردت إذا الراوية: اد حمَّ قال
فقال: ربيعة؟ أبي ابن أم الرقيات قيس ابن أشعر: من مساحق: بن نوفل املسيب بن سعيد وسأل شعر.

صدقت. قال: شعر. أفانني أكثر قيس وابن بالغزل، أشهر ربيعة أبي ابن
ناقتي إن قال: يَديه بني مثَل فلما الزبري، بن هللا عبد عىل وفد األسدي. رشيك بن فضالة هو األسدي: 61
إني فضالة: فقال الربدين. ورسبها بهلب، واخِصفها بجلد، ارقعها الزبري: ابن فقال ودبرت. تِعبت قد
نعم يعني وراِكبَها. إنَّ الزبري: ابن فقال إليك! حَملتني ناقًة هللا فلعن ُمستشريًا، ال ُمستحمًال جئتك قد
نفسه. فضالة مع ال فضالة بن هللا عبد مع كانت إنما الحادثة هذه أن حبيب بن يونس وزعم وراكبها.
ئهم، وأجالَّ الصحابة كبار من كان القريش. الجرَّاح بن هللا عبد بن عامر عبيدة أبو هو عبيدة: أبو 62
عبيدة أبا ؛ صاحبيَّ أحد لكم رضيت وقال: ساعدة، بني سقيفة يوم للخالفة بكر أبو حه رشَّ لقد حتى
ا عفٍّ وكان عاقًال، وأمريًا بطًال، وقائًدا باسًال، شجاًعا وكان والفتوحات، املشاهد من كثريًا شهد عمر. أو

١٨ه/٦٣٩م. سنة َعمواس طاعون يف سنة ٥٨ عن بالشام تُويف زاهًدا.
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األعرابي: ابن وأنشد

َل��بَ��ِص��ي��ُر ف��تً��ى م��ن وإنِّ��ي أك��وُن وُربَّ��م��ا إنَّ ق��ل��ُت أع��م��ى ق��ي��َل إذا
يَ��ِض��ي��ُر ل��ي��س ال��َع��ي��نَ��ي��ِن ع��م��ى ف��إنَّ وال��تُّ��ق��ى ال��ُم��روءَة ال��ق��ل��ُب أب��َص��َر إذا
َف��ق��ي��ُر ال��ث��الِث ه��ذي إل��ى وإنِّ��ي وِع��ص��م��ٌة وذُْخ��ٌر أْج��ٌر ال��ع��م��ى وإنَّ

يكتب وكان تعاىل، هللا رحمه العزيز، عبد بن لعمر كاتبًا كنت قال: الزناد أبي ابن
إليه: فكتب فرُياجعه، املظالم يف الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد إىل

أم أضأن إيلَّ: لكتبَت شاة، رجًال تُعطَي أن إليك كتبُت لو أني إيلَّ ليُخيَّل إنه
إليك كتبُت وإن أنثى؟ أو أذََكر إيلَّ: كتبَت بأحدهما، إليك كتبُت وإن ماعز؟
تُراجعني. فال َمظلمة يف كتابي أتاك فإذا كبري؟ أم صغري إيلَّ: كتبَت بأحدهما،

والسالم.

ليس فيه. الذي بالرجل ألستعني إني عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
املؤمن من أقوى كان إذا قفائه عىل أكون ثم فقال: بالكالم ابتدأ ثم هذا، غري الحديث يف

األسدي: قول هو وأراد الضعيف.

ت��اُج ��اه ب��هَّ وإْن أبَ��يْ��ن��اه ِس��واه ف��ابْ��ُغ��ون��ا ف��ي��ه ُس��َوي��ٌد

الراجز: وقال كذا. وفيه كذا فيه يقل: ولم

وأِق��ْط63 وتَ��م��ٍر َج��مٍّ َس��َم��ٍن ف��ي تَ��ِئ��ْط وِم��ْع��زاه ��اٍن ب��ح��سَّ ِب��تْ��ن��ا
َق��ْط؟64 ال��ذئ��َب رأي��َت ه��ل ب��َم��ذٍْق ج��اءَ يَ��ن��ك��ِش��ْط ال��ظ��الُم ك��اَد إذا ح��ت��ى

لسانه طرف فأخرج النَّْضناض؟ ما مهديَّة: ألبي أو نَبهان، بن للُمنتجع وقيل
َمنِكبَيه. بني ما وفرَّج وتقاَعس فَزَحر َلنظى؟ الدَّ ما له: وقيل وحرَّكه.

معروفة. بصناعٍة اللبن من يُتخذ الجبن األقط: سائل. كثري حم: سمن بأصواتها. تتجاوب تئط: 63

من له قدَّم ما لون أن يعني قط: الذئب رأيت هل بماء. مشوب بلبٍن جاء بمذق: جاء يذهب. ينكشط: 64

الذئب. كَلون اللبن مذقة
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هللا كقول صاحبه، قصد وإىل أهله، معاني إىل منه السامع يذهب كالٌم الكالم ومن
َوَال ِفيَها يَُموُت ﴿َال وقال: ِبُسَكاَرى﴾. ُهْم َوَما ُسَكاَرى النَّاَس ﴿َوتََرى وتعاىل: تبارك

ِبَميٍِّت﴾. ُهَو َوَما َمَكاٍن ُكلِّ ِمْن اْلَمْوُت ﴿َويَأِْتيِه وقال: يَْحيَا﴾.
بكرة فيها ليس فقال: وََعِشيٍّا﴾، بُْكَرًة ِفيَها ِرْزُقُهْم ﴿َوَلُهْم قوله: عن املفرسِّ وسئل
يَْقَرءُوَن الَِّذيَن َفاْسأَِل إَِليَْك أَنَْزْلنَا ا ِممَّ َشكٍّ ِيف ُكنَْت ﴿َفِإْن ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيه وقال عيش. وال

يسأل. ولم يشكَّ لم قالوا: َقبِْلَك﴾. ِمْن اْلِكتَاَب
منه: سلف قد وقول تقدَّم، قد كالم جواب يف عنه، تعاىل هللا ريض عمر، وقال
لو قائل ِمثل وهذا عليهما. وأرضب عنهما أنهى أنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد عىل كانتا ُمتْعتان
الرضب. أشدَّ نعم، فيقول: ركعنا؟ إذا التطبيق وعىل الصالة يف الكالم عىل أترضبنا قال:

واملنسوخ. الناسخ بحال إيَّاهم إعالمه منه تقدَّم قد كان إذا
— الَحْلبة من أقبل وقد — عنه تعاىل هللا ريض بكر، أبي موىل بالًال رجل سأل وقد
أجيبك وأنا قال: الخيل. عن أسألك إنما قال: املقرَّبون. سبق قال: سبق؟ من له: فقال

له. أنفع هو خرٍي إىل لفظه جواب بالٌل فرتك الخري. عن
قال: الهاشمي الفضل بن يعقوب حدَّثني قال، شيبان بن امللك عبد ثنا حدَّ

نخلهم، وعقر إبراهيم65 مع خرج من دور بهدم يأمره َسلٍم إىل جعفر أبو كتب
بعد، أما جعفر: أبو إليه فكتب بالنخل؟ أم بالدور نبدأ؛ ذلك بأي َسلم: إليه فكتب قال:
هريز؟ بالشِّ أم بالَربْني نبدأ؛ بأيٍة تستأذنني إيلَّ لكتبَت ثمرهم بإفساد إليك كتبت لو فإني

سليمان. بن محمد ووىلَّ وعزله
مئنة الرجل. ِفقه من َمئنَّة الُخطبة وِقَرص الصالة طول إن مسعود: ابن وقال

عالمة. مئنة: األصمعي: قال وَمجرأة. وَمجدرة َمخلقة كقولك:
إليه. يُخيل متى يدري ال أحدكم فإن بالعلم؛ عليكم هللا: عبد وقال

قال مرص، من العاص بن عمرو عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر أقدم وملا
حَملتني وال اإلماء تأبَّطتني ما وهللا إني عمرو: قال عاشق. سريَ ِرست لقد عمر: له
وإن عنه، سألتك الذي الكالم بجواب هذا ما وهللا عمر: له قال املآيل.66 ات ُغربَّ يف البغايا

سنة املعركة يف فُرصع املنصور جعفر أبي زمن يف خرج العلوي، حسن بن هللا عبد بن إبراهيم هو 65

١٤٥ه/٧٦٢م.
البوايل. الِخرق يف الحيض آثار املآيل: غربات 66
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عمر وقام َطرِقها. إىل منسوبة والبيضة الَفحل، لغري فتضع الرماد يف لتفحص الدجاجة
علينا. املؤمنني أمري أفحش قد فقال: عمرو وقام فدخل،

ال اللهم أعرابي: وقال الكأل. فضل به ليُمنَع املاء فضل يُمنع ال الحديث: يف وجاء
سوء. امرأ فأكون سوء ماء تُنزلني

قيس: بن بَلعاء وقال

س��رائ��ُره تُ��بْ��ل��ى ح��ي��َن ُم��ف��دٍّى ُم��ن��اًدى ف��تً��ى م��ن ِح ال��ُم��ل��وَّ آِل ف��ي ك��ان وك��م
ع��واِث��ُره يُ��خ��اُف ال خ��ط��ي��بً��ا يُ��ِج��ي��ُب ف��تً��ى م��ن ِح ال��ُم��ل��وَّ آِل ف��ي ك��ان وك��م

آخر: وقال
ال��ُع��ذُر67 ل��ي ف��ص��اَر ال��رِّه��اِن ِم��ث��ِل َك��بَ��ٍد ف��ي ق��اَوم��ُت وُم��خ��اِص��ٍم

آخر: وقال

أض��َج��ُم ي��ت��وارى ال وِم��ش��َف��ٌر أب��َك��ُم ول��س��اٌن ق��ب��ي��ٌح وج��ٌه

قصريًا، دميًما أسود وكان املنرب، عىل الُفقيمي رباط بن درست الفرزدق رأى وملا
قال:

ال��دَّواِرِج ق��ص��ي��ُر ُف��َق��ي��م��يٌّ أم��ي��ٌر ف��وَق��ه ق��اَم إذ ��رق��يُّ ال��شَّ ال��ِم��ن��بَ��ُر بَ��ك��ى

وقال:

ال��ق��وائ��ِم ق��ص��ي��َر ُف��َق��ي��م��يٍّ��ا ع��ل��ي��ه رأوا إذ وال��ن��اُس ��رق��يُّ ال��شَّ ال��ِم��ن��بَ��ُر بَ��ك��ى

غالبًا. أباه قتلوا ألنهم ُفقيم بني يُعادي كان وإنما
عيلَّ وقع الحديث مذاكرة يف أخذتم إذا حبيب: بن ليونس رجل قال ُعبيدة، أبو قال

إنسان. ِمسالخ68 يف ِحمار أنك فاعلم قال: النعاس.

الشدة. الكبد: 67
الجلد. املسالخ: 68
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للُمنذر فقال ِمشيته، يف يَخِطر وهو زياد بن هللا ُعبيد عىل خازم بن هللا عبد ودخل
ذيلها. البغيُّ املرأة تجرُّ كما ثوبك لتجرُّ إنك خازم، ابن يا فقال: حرِّكه. الجاُرود: بن
وراء كنَت ولو امُلشيح، البطل هامة وأرضب يَّة، بالرسَّ ألنُفذ ذلك مع إني وهللا أَما قال:
قال: ثم أيديهم، بني فصبَّه عطاءه قبض كان وقد َشعًرا. أكثرك لوضعت الحائط هذا

خيلنا. بمؤنِة تقومني ما وهللا دراهم، من هللا لعنِك
الحكمة فإن أتَتك؛ أنَّى الحكمة خذ وجهه: تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل وقال

صاحبها. إىل فتَسُكن تخرج حتى صدره يف فتتلجلج امُلنافق صدر يف تكون
الشارب، قص ِمثل صفوفكم أقيموا ني: ِصفِّ يوم الشام ألهل العاص بن عمرو وقال
مظلوم. أو ظالم هو فوإنما َمقطعه، الحق بَلغ فقد النهار؛ من ساعًة جماجمكم وأعريونا
من النواجذ عىل وا َعضُّ يومئٍذ: وجهه تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل وقال

الهام. عن للسيوف أنبا فإنه األرضاس؛
ساعة رفعها يف مخريَّ وأنت والعصا، بالسيف اعتقبَت إذا ِرْجلك ِطْد رجل: وقال
األرض، ِرجَليك ِطْد أبوه: له قال العقابني بني ُقميئة ابن أقاموا وملا واملوادعة. املساملة
الفشل. من فإنه املوضع هذا يف هللا وِذكر وإيَّاك غد، أحاديث واذكر الفرس، إرصار وأرصَّ
أخصاص بني السوداء العمامة صاحب قال: الناس؟ أخَطُب من اج: للحجَّ وقيل

الحسن. يعني البرصة.
الشباب فلتات من احذر عمر: وقال تسودوا. أن قبل هوا تفقَّ عمر: قال األحنف، وقال
ندمك. ذلك عىل يشتدَّ شأنك بعدها يعظم إن فإنه اللقب؛ وأعلقك النَّبز أورثك ما كل

الخطاب بن لعمر كالم (7)

أكره كنت قد عمر: إليهم كتب اللَِّبن، ِبناء بالبرصة وأصحابه َغْزوان بن ُعتبة بنى وملا
الخشب. بني وقاِربوا ْمك، السَّ وارفعوا الحيطان، فعرِّضوا فعلتم ما فعلتم فإذا ذلك، لكم
فإن األرض؛ وجه تنهكوا ال إليهم: كتب األرض، وعَمروا ياع الضِّ اتخذوا قد أنهم بلغه وملا
املنايا، بني فرِّقوا وقال: عينك. يف يكون ما أحسن الحيوان ِبِع عمر: وقال فيه. شحمتها
بعريًا اشرتيت إذا وقال: الرَّيَعني. أحُد فإنه العجني؛ امِلكوا وقال: رأسني. الرأس واجعلوا
العرب. تيجان العمائم عمر: وقال سوق. يُخطئك لم ُخْرب أخطاك فإن ضخًما؛ فاجعله

االحتماء. امُلستنَد ِنْعم وقال:
راحلة. فيها تجد ال املائة ترى كاإلبل، الناس ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال

456



اللحن باب

وأنشدوا:

بُ��رنُ��ِس َري��ط��َة ع��ل��ي��ه واألُق��ُح��واِن وال��نَّ��دى ال��ُخ��زام��ى َزه��ِر م��ن وك��أنَّ
��ِس ُم��ت��وجِّ خ��ائ��ٍف ��َع تَ��س��مُّ أص��غ��ى ِذبَّ��انُ��ه ح��ْوَل��ه تَ��رنَّ��َم وإذا
أش��َوِس69 واٍن َم��الِذ نَ��ح��َو تَ��ح��تَ��ثُّ دواج��ٌن ��راءِ ال��ضِّ م��ن ع��ل��ي��ه خ��َرَج��ت
األخ��َرِس70 َوْح��َي ل��ه��نَّ يَ��داه وتَ��ِح��ي ك��الُم��ه وال��ص��ف��ي��ُر يُ��م��ثِّ��ُل يَ��ْس��ع��ى

الراعي: وقال

ف��ؤادي��ا ف��ي ل��ك��م ُخ��طَّ��ت ��ف��ا ال��صَّ ك��َوح��ِي ف��ص��اح��ًة تَ��ن��ِب��ذَنَّ��ا ال خ��ال��ٍد أب��ا

الشاعر: وقال

َه��َج��ْس ب��م��ا ض��م��ي��ٍر ع��ن ٍح ُم��ص��رِّ َط��ْرٍف ُربَّ

آخر: وقال

ال��َف��ص��ي��ِح وال��طَّ��ْرِف ال��ق��وِل ب��َل��ح��ِن

من بيشء أحسَّ إذا باله وجمع سه وتوجُّ الثور استماع يف الَعبدي ب امُلثقِّ وقال
ناقة: وذكر القانص، أسباب

َس��ِدي71 ول��ي��ٌل ال��َق��ف��ُر ��ه يَ��ُض��مُّ ٍة ُج��دَّ ذو أس��َف��ُع ك��أنَّ��ه��ا
ِم��ذَوِد72 َس��َك��ٍب َروٍق ت��ح��ِت م��ن بُ��رُق��ٍع م��ن يَ��ن��ُظ��ُر ك��أنَّ��م��ا

تحتث: الرضاء. يف املستخفية الصيد كالب بها يريد الدواجن: وراءه. ما يخفي امللتف الشجر الرضاء: 69
الوحش. ثور يعني جريء؛ أشوس: تعبًا. عْدوه يف متواٍن واٍن: امللجأ. املالذ: العْدو. تُرسع

باليد. اإليماء الوحي: 70
قوله ومنه لونه، تُخالف الثور ظهر يف الخطة والجدة: السواد. إىل ترضب ُحمرٌة يه بخدَّ الذي األسفع: 71

نًدى. ذو ليل أي سدي: وليل َوُحْمٌر﴾. ِبيٌض ﴿ُجَدٌد تعاىل:
القرن. املذود: مصمت. أنه يريد سكب: القرن. الروق: 72
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ل��ل��ُم��ن��َش��ِد73 ال��ن��اِش��ِد إص��اخ��َة أس��م��اُع��ه ل��ل��نَّ��بْ��أِة تُ��ص��ي��ُخ
وال��م��ؤِس��ِد74 ال��ق��ان��ِص َخ��ش��ي��ِة م��ن ل��نَ��ْك��راِئ��ه ��م��َع ال��سَّ ويُ��وِج��ُس

وتشاُدقهم: أشداقهم ِذكر ويف الخطباء ِذكر يف يقع شعًرا العبيد بعض وقال

َس��ُروُط ال��ط��ع��اِم داع��ي إل��ى س��ري��ٌع َم��زيَ��ًدا م��والَي أنَّ م��نِّ��ي أغ��رََّك
بَ��س��ي��ُط ال��واغ��ِل��ي��َن ف��ي نَ��َس��ٌب ل��ه ِش��دِق��ه نَ��ح��ِو م��ن ال��ذُّلُّ أت��اه ُغ��الٌم
َس��ل��ي��ُط75 ال��زَّاِع��ب��يِّ ك��ذَل��ِق ل��س��اٌن دَع��وتَ��ه إم��ا ال��ك��اِس َدوِر نَ��ح��َو ل��ه

األول: وقال

س��ل��ي��ُط ك��اْس��ِم��ه س��ل��ي��ًط��ا إنَّ

وشاعًرا: اللهاة مفتوق كان وقد العبيد بعض وقال

يَ��ْف��ري أح��ٌد ال ح��ي��َن يَ��ْف��ري أش��َدُق

مواله: د يتوعَّ العبد مؤرِّق وقال
ُم��ونِ��ُق76 ال��ح��دي��ِث ج��مُّ وص��اح��ٌب وَدرَدُق َق��ح��م��ٌة َع��ج��وٌز ل��وال
يُ��ب��ِرُق وِس��ن��اٌن َم��ِغ��ي��ٌظ ش��ي��ٌخ ُم��وِرُق وال��طَّ��ل��وُب ال��ف��واُت ك��ي��ف
ُم��خ��ِرُق ون��اٌب ِض��رغ��اٍم وِش��دُق ُم��ص��ِل��ُق وَص��وٌت َرح��ٌب وَح��ن��ج��ٌر

يدي هللا كفَّ دماءٌ تلك فقال: ني وِصفِّ الجمل عن العزيز عبد بن عمر رجٌل وسأل
فيها. لساني أغمس أن أُحبُّ فال عنها؛

املطلوب. املنشد: الطالب. الناشد: الخفي. الصوت النبأة: 73
بالصيد. كالبه املغري املؤسد: ويخشاه. يُنكره ملا أي لنكرائه: 74

نان. السِّ كحد طويًال يعني سليط: الزاعبي كذلق 75

مونق: امرأته. بالصاحب: ويريد الصغار. أطفاله والدردق: أمه. بها ويريد املسنة، املرأة القحمة: 76
معجب.
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الشاعر: قول التطبيق باب يف ويقع

ال��ق��واط��ِع ال��ُم��رَه��ف��اِت ��ي��وِف ال��سُّ ب��َض��رِب م��ن��ك��ُم أع��َل��ُم ال��لَّ��ح��ِم ب��بَ��ي��ِع َألن��ت��م

وحده يركب كان أنه ُقتيبة بن ُمسلم سؤدد نعرف كنا إنما اب: هدَّ بن عمرو وقال
خمسني. يف ويرجع

باملدينة، سليمان بن جعفر عىل األسدي َشوذَب بن حبيب دخل األصمعي: وقال
امُلملَّة، الزيارة يكره الذِّكر، جميل الصدر، وادُّ شوذب بن حبيب األمري، هللا أصلح فقال:

ُحبٍّا.» تَزَدد ِغبٍّا «ُزْر الحديث: ويف امُلنِسية. والُعقدة
إن قال: هللا عبد بن ِعياض عن َعجالن، بن محمد عن الثوري، عن بعضهم، وقال
يُِذل أن هللا أراد فإذا أرضه؛ يف هللا وراية بالنهار، وذُل بالليل همٌّ هم؛ لكل َمجمع الدَّين

عنقه. يف طوًقا جعله عبًدا
من تُقبَل وال السيئات، لهم تُغَفر ٍة أمَّ من جعلنا الذي هلل الحمد قال: ذر بن عمر

الحسنات. غريهم
احتيج فلما يشء؛ كل يكتب الزُّهري وكان ُسنة، إال نكتب ال كنا الزِّناد: أبي ابن

الناس. أوعى أنه ُعِرف إليه
عقله. منه يغريِّ ما أول كان نعمًة عبده عن يُزيل أن هللا أراد إذا ُحصني: بن فريوز قال
كان ما الرجل يستقبح أن قال: الِخذالن؟ عالمة ما الُقرظي: كعب بن ملحمد وقيل

قبيًحا. عنده كان ما ويستحسن حسنًا، عنده
القول خطأ ومن القول، إىل منك أرسع االستماع إىل كن حفص: بن محمد وقال

السكوت. خطأ من حذًرا أشد
تقول، أن عىل منك أحَرَص تسمع أن عىل فُكن العلماء جالسَت إذا الحسن: وقال

حديثه. أحٍد عىل تقطع وال القول، حسن تتعلم كما االستماع حسن وتعلَّْم
منه. اقتبس به مرَّ من اج، الرسِّ ِمثل العاِلم يُقال: كان قال: ُعيينة بن ُسفيان

الغالبي: ُدْهمان أبو الشاعر وقال

آُم��ُل ك��ن��ُت ال��ذي م��ن��ه��ا وأخ��َل��َف��ن��ي أرت��ج��ي ك��ن��ُت ب��م��ا ف��اتَ��تْ��ن��ي ِم��ص��ُر ل��ئ��ن
ن��ائ��ُل ه��و ال��ف��ت��ى ي��رج��و م��ا ك��لُّ وم��ا ب��ُم��ص��ي��ِب��ه ال��ف��ت��ى يَ��خ��ش��ى م��ا ك��لُّ ف��م��ا
ق��الئ��ُل ل��ي��اٍل إال ال��ِغ��ن��ى وب��ي��َن س��ال��ًم��ا ل��ق��ي��تُ��ك ل��و ب��ي��ن��ي ك��اَن ف��م��ا
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اآلخر: وقال
ِن��ص��الُ��ه��ا ف��ي��ه��ا ل��ي��س تَ��ه��وي َل��ك��ال��نَّ��ب��ِل ُك��نْ��ِه��ه غ��ي��ِر ف��ي ال��م��رءِ ك��الَم وإنَّ

الهدية السالم: عليهم أنبيائه عىل هللا أنزل ما بعض يف قرأت األحبار: كعب وقال
الذي سالٌم فزحم هللا، عبد بن سالم رجٌل زحم الحليم. عقل ه وتُسفِّ الحكيم، عني تفقأ

أبعدت. أحسبك ما سالم: قال سوء. شيخ إال أحسبك ما شيخ، يا له: فقال يليه،
محمد: فقال ِديات، عرش يف َورقاء بن وعتَّاب ُعطارد بن ُعمري بن محمد رجٌل وسأل

املروءة. عىل اليسار الَعون ِنْعم محمد: فقال عيلَّ. الباقي عتَّاب: فقال دية. عيلَّ
األحنف: وقال

ب��اِذال ب��ه وك��ن��ُت ل��ُج��دُت ك��ث��ي��ٍر ب��م��اٍل َس��رِوي ُم��دَّ ف��ل��و
ف��اِض��ال م��الُ��ه��ا يَ��ُك��ْن ل��م إذا تُ��س��ت��ط��اُع ال ال��م��روءَة ف��إنَّ

به: يلحق ولم تَِبعه َخْصفة بن زياد أن بلغه حني ُحجيَّة، بن يزيد وقال

غ��اِل��بُ��ه ه��و ال��ذي وخ��لَّ��ي��ُت أُم��وري ك��َف��ي��تُ��ه ق��د أنَّ��ن��ي زي��اًدا أب��ِل��ْغ
َم��ذاِه��بُ��ه ع��ل��ي��ك أع��يَ��ْت وق��د ع��ل��ي��َك ف��ت��ح��تُ��ه ق��د داُؤه ش��دي��ٍد وب��اٍب
ك��واِك��بُ��ه ت��وارى ال ي��وٌم ك��اَن إذا وَم��ش��َه��دي َغ��ن��اَي ت��رج��و ف��م��ا ُه��ِب��ل��َت

آخر: قال
ب��ال��ع��واس��ِل ُح��رَِّق وَم��ن��ط��ٍق

قال: تفاُوت؟ من الرحمن خلق يف ترى هل قالت: ثم لزوجها الحرضمية وتجرَّدت
فالَمته، االنتشار عليه وأبطأ له، واستهدفت شيًخا امرأٌة راودت آخر: وقال ُفطوًرا. أرى

َميتًا. أنرش وأنا بَيتًا، تفتحني إنك لها: فقال

موىساألشعري أبي إىل الخطاب بن عمر كتاب (8)
موىس أبي إىل كتب عنه تعاىل هللا ريض عمر أن ُمجاشع، بن عمر عن محمد، بن عيل

األشعري:

َعمياء وإيَّاك تُدركني أن باهلل فأعوذ سلطانهم، عن نُفرًة للناس فإن بعد، أما
ولو الحدود فأِقم مؤثَرة، ودنيا متَّبَعة، وأهواءٌ محمولة، وضغائن مجهولة،
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نصيبك فآِثر للدنيا، واآلخر هلل أحدهما أمران لك َعَرض وإذا نهار. من ساعًة
من وكن تبقى. واآلخرة تنفد، الدنيا فإن الدنيا؛ من نصيبك عىل اآلخرة من
كانت وإذا رجًال. وِرجًال يًدا، يًدا واجعلهم الُفساق وأِخف وجل، عىل هللا خشية
فارضبهم الشيطان، نجوى تلك فإنما فالن، آل يا وتداَعوا: نائرٌة القبائل بني
بَلغ وقد اإلمام. وإىل هللا إىل دعواهم وتكون هللا، أمر إىل يفيئوا حتى بالسيف
ساق ضبة أن أعلم ما وهللا وإني ضبة. آل يا تدعو: ضبَّة أن املؤمنني أمريَ
فأنهْكهم هذا كتابي جاءك فإذا قط، سوءًا بها منع وال قط، خريًا بها هللا
وُعد بينهم. من خرشة بن بَغيالن وألصق يفقهوا. لم إن يَفَرقوا حتى عقوبًة
أنت بنفسك. أمرهم وباِرش بابك، وافتح جنائزهم، واشهد املسلمني، مرىض
لك فشا أنه املؤمنني أمريَ بَلغ وقد ِحمًال. أثقلهم جعلك هللا أن غري منهم، امرؤ
يا فإيَّاك ِمثلها؛ للمسلمني ليس وَمركبك وَمطعمك لباسك يف هيئٌة بيتك وألهل
إال ة ِهمَّ لها يكن فلم خصيب، بواٍد مرَّت التي البهيمة بمنزلة تكون أن هللا عبد
العامل زاغ فإذا هللا، إىل ا َمردٍّ للعامل أن واعلم من. السِّ يف حتُفها وإنما من، السِّ

والسالم. رعيَّته. به شِقيَت من الناس أشقى وإنَّ رعيَّته، زاغت

يقطعه، يكاد فال الحديث ثنا يحدِّ وكان كلب، من أعرابي علينا قِدم قال: َعوانة
وَصْلناه. عجز إذا فقال: آِخر؟ هذا لحديثك أَما رجل: له فقال

يل أليس قال: ُوقوُعها. بطيئًا طريًة بك أطري أن اتِق الثقفي: ليونس معاوية وقال
هللا. فأستغفر بىل، قال: هللا؟ إىل بعُد امَلرجع ولك

وال ور، الصُّ يف النفخ ذكرت إال يتكلم ذَرٍّ بن ُعمر سمعت ما قال: َمصَقلة بن َرقبة
بعض فصاح ذَر بن عمر وتكلَّم قال: ثمانني. يُجَلد أن تمنَّيت إال يحكيه أحًدا سمعت
هذا. من يل أوَفَق قطُّ ظلًما رأيت ما ذر: بن عمر قال رجل. فلطمه صيحًة انني77 الزفَّ
فقال كالًما، أعدائه بعض من رجل فأبلغه يوسف، بن محمد عند كنت طاوس: وقال
هلل معصيٌة هللا سبحان قول أن ظننت ما طاوس: فقال هللا! سبحان القوم: من رجل
به. ليُوِقع الرجل من كان الذي استعظام ليُظهر سبَّح إنما عنده كأنه اليوم. كان حتى

الرقاصون. الزفانون: 77
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اآلخر: وقال

يُ��ك��تَ��ُم ال ال��ذي م��ن��ك بَ��دا إذا ال��ُم��س��ِه��ُم ال��ب��ط��يءُ َع��ْدواك ك��اَن ل��و
أض��َج��ُم ي��ت��وارى ال وِم��ش��َف��ٌر أب��َك��ُم ول��س��اٌن ق��ب��ي��ٌح وج��ٌه

اآلخر: وقال

ال��ُم��ع��ِرب��ْة ال��ُف��ص��ح��اءِ ال��رِّج��اِل م��ن تَ��ح��َس��بَ��ه ِل��َك��ي��م��ا ال��ق��وَل ��ُر يُ��ق��عِّ
َخ��ِرب��ْة78 ف��ي ن��اب��ت��ٍة نَ��خ��ل��ٍة م��ن َك��َرب��ْة م��ن ن��َس��ب��تَ��ه إذا وْه��َو

ما بئس ُكليب: بني إىل رياح بني عن تحوَّل حني للُحطيئة، الُحطيئة امرأة قالت
ُمتفرًقا. يقع الكبش بعر وكذلك ُمتفرقون، ألنهم الكبش. بَْعر رياح بني من استبدلت

عثمان قتل يف املؤمنني أم لعائشة كالم (9)

أبيه عن األسود، أبي بن حرب أبي بن داود عن ُمحارب، بن َمسلمة عن محمد، بن عيل
فقلنا: عنها، تعاىل هللا ريض عائشة، إىل حنيف بن عثماُن ُحصني بن وِعمراَن بعثني قال:
رأيتِه؟ رأٌي أم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إليك عِهده أعهٌد هذا، مسريك عن أخربينا املؤمنني، أم يا
السحابة وموقَع بالسوط، رضبًة عليه نِقمنا إنا عثمان، ُقتل حني رأيتُه رأٌي بل قالت:
البلد، ُحرمة الثالث؛ الُحَرم منه فاستحللتم عليه فعَدوتُم والوليد، سعيد وإمرَة امُلحماة،
فاستنقى، اإلناء يُماص كما ِمْصناه أن بعد الحرام، الشهر وُحرمة الخالفة، وُحرمة
سيفكم؟ من لعثمان نغضب وال عثمان سوط من لكم فغِضبنا ظاملني، هذه منه فِركبتُم
بيتك يف تَقرِّي أن أَمرك ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول َحبيس وأنت عثمان وسوط وسيفنا أنت فما قلت:
قلنا: هذا؟ غري تقول أو يُقاتلني أحٌد وهل قالت: ببعض؟ بعضهم الناس ترضبني فجئت
عمران؟ يا عني ُمبِلغ أنت هل قالت: ثم عامر؟ بني أَزنِيم ذلك؟ يفعل ومن قالت: نعم.
قالت: شئت. ما فهاتي عنك ُمبِلغ لكني فقلت: ا. رشٍّ وال خريًا عنك ُمبِلًغا لست ال، قال:
بسهٍم األشرت واْرِم بعثمان، ِقصاًصا — بكر أبي بن محمد تعني — ًما مذمَّ اقتل اللهم

عثمان. يف بحفرته اًرا عمَّ وأْرِد79 يَْشوى، ال سهامك من

اليابس. السعفة أصل الكربة: 78
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عمرو بن والحكم زياد بني (10)

الَحكم بعث زياًدا أن الحسن، عن حسان، بن هشام أخربنا قال، هارون بن يزيد ثنا حدَّ
كتب معاوية املؤمنني أمري إن زياد: إليه فكتب َمغنًما، فأصاب خراسان، عىل عمرو بن
من كان ما فانظر هذا كتابي أتاك فإذا وبَيضاء، َصفراء كل له أصطفَي أن يأمرني إيلَّ
هللا كتاب وجدت إني الحكم: إليه فكتب ذلك. سوى ما واقسم تَقِسمه، فال وفضة ذهب
هللا فاتَّقى عبد عىل َرتًقا كانتا واألرض السموات أن لو ووهللا املؤمنني، أمري كتاب قبل

والسالم. َمخرًجا. منها له هللا لجعل تعاىل
بينهم. مها فقسَّ فغَدوا غنائمكم. عىل اغدوا أِن الناس: يف فنادى امُلنادي أمر ثم

وال نُطفًة، أطيب وال مسافًة، أقرب األُبُلَّة ِمثل أرًضا رأينا ما َصفوان: بن خالد وقال
لعابد. أخفى وال لتاجر، أربح وال مطيًَّة، أوطأ

بعضاألعراب كالم (11)

اليشء بعد واليشء الحرف، بعد الحرف عن أسأله فجعلت أعرابيٍّا لقيت الِكسائي: قال
يشء أشبه منها كلمة جنب إىل كلمة عىل أقدر رجًال رأيت ما تاهلل فقال: بغريه، أقرنه
ِسلمه، ينفع ممن وهللا ذاك فقال: رجًال أعرابي ووصف منك. منها، يشء وأبعد بها،
إنك الباطل، إىل هملجَت لنئ لَخصمه: آخر وقال ُظلمه. يُستمرأ وال ِحلمه، ويتواصف

الحق. إىل لقطوف
عندك؟ هذه تصنع ما له: فقال العطَّار، عند جاريًة العبدي َمصَقلة بن َرَقبة ورأى

عليه. هللا يأجرك ال كيًال لها تكيل وهللا أظنُّك قال: حنَّاء. لها أكيل قال:

عبَّاس بن هللا العاصلعبد بن عمرو كالم (12)

عبَّاس: بن هللا لعبد العاص بن عمرو قال قال، ُخويطب بن إبراهيم عن سعيد، بن محمد
ما وبكم بنا األمر بَلغ وقد البالء، قاده أمٍر بأوِل ليس فيه وأنتم نحن الذي األمر هذا إن
ولكننا عادت. الحرب ليت نقول: ولسنا صربًا. وال حياءً الحرب هذه لنا أبقت وما نرى،

أثبتناه. ما والصحيح هنا، معنًى لإلدراك وليس وأدرك، نسخة: يف وأْرِد، 79
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بعد األمر هذا رأس فإنك مىض؛ ما بغري بقي فيما فانظر كانت. تكن لم ليتها نقول:
هو. وأنت مأمون، وُمشاوٌر ُمطيع، ومأموٌر ُمطاع، أمريٌ هو وإنما عيل،

هللا، عبد أبا يا فقطعها: بِرجله ابتُيل حني الزُّبري بن لُعروة َطلحة بن عيىس وقال
لنا. أكثرك وبقي علينا، أهَونُك ذهب

ال الوقت إن رجل: فقال الخطبة، فأطال جمعة يوم اج الحجَّ خطب الحسن: أبو قال
مجنون. إنه وقالوا: فيه وكلَّموه الرجل أهل فأتاه فحبسه، يَعِذرك. ال الرب وإن ينتظرك،
أنه أزعم ال وهللا، ال قال: بالجنون. أِقرَّ له: فقيل سبيله. خلَّيُت بالجنون أقرَّ إن فقال:

عافاني. وقد ابتالني

اإلبل وصف (13)

إن بخري، أحٍد عىل أحناه اإلبل؛ من خريًا مذكوًرا الناس ذَكر ما لولية: السَّ هشام أم قالت
أرَوت. ُحلبت وإن أشبعت، نُحرت وإن أبعدت، مَشت وإن أثقلت، حَملت

عليه زياد وردُّ زياد إىل عيل بن الحسن كتاب (14)

طلب قال: حبيب بن محمد بن هللا عبد حدَّثني قال، الخرشني أحمد بن سليمان حدَّثني
ريض الحسن فيه فكتب ألصحابه، عيل بن الحسن سأله الذي األمان يف كان رجًال زياد

زياد: إىل عنه تعاىل هللا
ذكر وقد ألصحابنا، أخذنا كنَّا ما عِلمَت فقد بعد، أما زياد، إىل عيل بن الحسن من

بخري. إال له تَعِرض أال فأُحبُّ له، عرضت أنك فالٌن يل
فكتب: غِضب سفيان، أبي إىل الحسن ينسب ولم الكتاب، أتاه فلما

اق الُفسَّ يؤِويه فاسٍق يف كتابك أتاني بعد، أما الحسن، إىل سفيان أبي بن زياد من
إيلَّ لحم أحبَّ وإن ولحمك، ِجلدك بني ولو ألطلبنَّهم هللا وايم أبيك، وشيعة ِشيعتك من

منه. أنت لَلحٌم آكله

زياد إىل معاوية كتاب (15)

وكتب: غِضب معاوية قرأه فلما معاوية، إىل به ه وجَّ الحسن الكتاب وصل فلما
رأيًا رأينَي؛ لك فإن بعد، أما سفيان، أبي بن زياد إىل سفيان أبي بن معاوية من
من رأيك وأما وَحزم، فِحلم سفيان أبي من رأيك فأما ُسمية، من ورأيًا ُسفيان أبي من
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فال لصاحبه، عَرضت أنك عيل بن الحسن إيلَّ كتب وقد ِمثلها. رأي يكون فكما ُسمية
الرََّجوان. به يُرمى ال ن ممَّ عيل بن الحسن وإن سبيًال، إليه لك أجعل لم فإني له؛ تَعِرض
محمد بنت فاطمة ابن وهو وَكلتَه، أمه أفإىل أبيه، إىل تنسبه ال إليه كتابك من والَعجب

والسالم. له. اخرتت حني فاآلن ملسو هيلع هللا ىلص؟

الزُّبري بن ُمصَعب خطبة (16)

قال: ثم امِلنرب فصِعد العراق الزبري بن مصعب قِدم
ِمْن َعَليَْك نَتْلُوا * اْلُمِبنِي اْلِكتَاِب آيَاُت ِتْلَك * *﴿طسم الرحيم، الرحمن هللا بسم
ِشيًَعا أَْهَلَها َوَجَعَل اْألَْرِض ِيف َعَال ِفْرَعْوَن إِنَّ * يُْؤِمنُوَن ِلَقْوٍم ِباْلَحقِّ َوِفْرَعْوَن ُموَىس نَبَِإ
اْلُمْفِسِديَن﴾، ِمَن َكاَن َُّه إِن ِنَساءَُهْم َويَْستَْحِيي أَبْنَاءَُهْم يُذَبُِّح ِمنُْهْم َطاِئَفًة يَْستَْضِعُف
ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد الشام، نحو بيده وأشار
ِفْرَعْوَن َونُِرَي اْألَْرِض ِيف َلُهْم ﴿َونَُمكَِّن الحجاز، نحو بيده وأشار اْلَواِرثِنَي﴾، َونَْجَعَلُهُم

العراق. نحو بيده وأشار يَْحذَُروَن﴾، َكانُوا َما ِمنُْهْم َوُجنُوَدُهَما َوَهاَماَن
هللا عىل أُمنَّ أن أكره قال: واألنصاري؟ له: فقيل «القرظي». كعب: بن محمد وكتب

أفعل. لم بما

عبَّاس بن هللا العاصوعبد بن عمرو (17)

ذكر ثم هاشم، بني وتناَول أميَّة، وبني ُمعاوية فأطرى بامَلوسم، العاص بن عمرو وقام
يف ما فأعطيته معاوية من دينك ِبعَت إنك عمرو، يا عباس: ابن فقال ني، بِصفِّ َمشاهده
أخذَت الذي وكان أعطاك، الذي فوق منك أخذ الذي فكان غريه، يد يف ما ومنَّاك يدك،
فيها تتبَّعك يدك يف مرص صارت فلما وأعطى، أخذ بما راٍض وكلٌّ أعطيته، ما دون منه
فما ني بِصفِّ َمشاهدك وذكرَت إليه، أللقيتها فيها نفسك أن لو حتى ص والتنقُّ بالعزل
قصري اللسان، لطويل فيها كنَت وإن حربك، فيها نكأتنا وال وطأتُك، يومئٍذ علينا ثُقلْت
ال ويد خري، إىل تبسطها ال يد يدان؛ لك أدبَرت، إذا َلها وأوَّ أقبَلت، إذا الحرب آِخَر نان، السِّ
بدنيا دينه باع من إن وَلَعمري ُموِحش. ووجه مؤنِس، وجٌه ووجهان؛ رش، عن تقبضها
وفيك رأي ولك خطل، وفيك بيان لك واشرتى. باع ما عىل حزنه يطول أن لحريٌّ غريه
وهللا أَما عمرو: فقال غريك. يف عيب أعظم فيك عيب فأصغر حسد؛ وفيك قدر ولك نكد،

قدرك. ِمثل عندي قدٌر قريش من ألحد وال منك، عيلَّ وطأًة أثقل أحٌد قريٍش يف ما
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عتبة بن عمرو كالم (18)

للُمستمع: فقال له، يسمع وآخر رجًال، يشتم رجًال سفيان أبي بن ُعتبة بن عمرو ورأى
القائل، رشيك السامع فإن به؛ الكالم عن لسانك تنزِّه كما الَخنا استماع عن سمعك نزِّه
لسعد فيه يف جاهل كلمة ُردَّت ولو وعائك، يف فأفرغه وعائه يف ما رشِّ إىل نظر وإنما

قائلها. شِقي كما رادُّها

زياد عند خصمان (19)

أيها املدَّعي: فقال اآلخر، عىل ألحدهما كان حقٍّ يف رجالن زياٍد إىل اختصم قال: عوانة
بمنفعتها وسأخربك صدق، زياد: فقال منك. له أنها ذَكر ٍة بخاصَّ عيلَّ ليسطو إنه األمري،
عنه. قضيت ثم عليه حكمت عليه لك يكن وإن به، أخذتك عليك له الحق يكن إن له؛

الصدِّيق بكر ألبي عائشة تأبني (20)

قربه عىل عنها، تعاىل هللا ريض عائشة، قامت عنه، تعاىل هللا ريض بكر، أبو تُويف وملا
عنها، بإدبارك ُمِذالٍّ للدنيا كنت فلقد سعيك؛ صالح لك وشكر وجهك، هللا نرضَّ فقالت:
وأكرب ُرْزؤك، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعد األرزاء ألَجلَّ كان وإن عليها. بإقبالك ُمِعزٍّا ولآلخرة
فأنتجز منك، الِعوض ُحْسن [فيك] العزاء بجميل ليِعد هللا كتاب وإن فقُدك. املصائب

لك. باالستغفار وأستخلصه عنك، بالصرب فيك موعده هللا من

قيس بن األحنف تأبني (21)

إنا فقالت: راحلة، عىل وهي قيس بن األحنف قرب عىل َحَجر بن أوس بنت َفرغانة وقامت
فوالذي كفن؛ يف وُمدَرج َجنَن، يف ِمجنٍّ من بحر أبا هللا] [رحمك راجعون، إليه وإنا هلل
الِحلم، عظيم كنت ولقد فقيًدا. ومتَّ حميًدا، ِعشَت لقد موتك، يوم وبلََّغنا بفقدك، ابتالني
امَلحافل يف كنت وإن األديم. سليم الحريم، منيع الزِّناد، واِرَي العماد، رفيع لم، السِّ فاضل
وإىل مُلسوًَّدا، كنت وإن لغريبًا. وفيهم لقريبًا، الناس ومن لعطوًفا، األرامل وعىل لرشيًفا،

انرصفت. ثم ملتَِّبعني. ولرأيك مُلستِمعني، لقولك كانوا وإن مُلوَفًدا، الُخلفاء
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العاصملعاوية بن عمرو وصف (22)

واضًعا يساره، عىل متَّكئًا قطُّ معاوية رأيت ما العاص: بن عمرو قال قال، الحسن أبو
رحمت إال هناه، يا يُكلمه للذي يقول عينَيه، إحدى كاًرسا األخرى، عىل ِرجَليه إحدى

يُكلمه. الذي

الخطاب بن لعمر كالم (23)

وسلوا العلم، وينابيع الكتاب، أوعية كونوا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
لكم. يُكِثر أال يَضريكم وال بيوم، يوم ِرزق هللا

وعائشة معاوية بني (24)

إليه: فكتبت ملسو هيلع هللا ىلص، القاسم أبي من سمعِته بيشءٍ إيلَّ اكتبي أِن عائشة إىل معاوية وكتب
ا. ذامٍّ له الناس من حامده عاَد هللا يُسِخط بما عمل من يقول: ملسو هيلع هللا ىلص القاسم أبا سمعت

البنه عالم وصية (25)

لسانك، عليك وامِلك بيتك، وليََسعك هللا، بتقوى أوصيك فقال: ابنه العلماء بعض أوىص
خطيئتك. عىل وابِك

الشورى فضل (26)

وكيف قيل: قومي. يُغبَن حتى قطُّ ُغِبنُت ما أعرابي: قال قال، القريش بكر أبي بن بكر
قال: صوابَكم! أكثَر ما عبس: من لرجل قيل أُشاورهم. حتى شيئًا أفعل ال قال: ذلك؟

حازم. ألف فكأننا نُطيعه، ونحن حازم وفينا رجل، ألف نحن

للَمحامل صانع وأول السفن، من لنوع ُمجٍر أول اج الحجَّ (27)

واملدهونة، املخرَّزة غري رة، املسمَّ ة امُلقريَّ السفن البحر يف أجرى من أول الحسن: أبو قال
األكرياء: از ُرجَّ بعض قال الحجاج. املحامل: عمل من أول وكان الجآجئ، ذوات وغري

وآِج��ال ع��اِج��ًال ربِّ��ي أْخ��زاه ال��َم��ح��اِم��ال َع��ِم��َل ع��ب��ٍد ُل أوَّ
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آخر: وقال
نَ��ق��ي��ُض ل��َق��دِّه��ا َم��ح��ام��ٌل ِب��ي��ُض وُه��نَّ أص��داغ��ي ش��يَّ��َب

بعضاألعراب كالم (28)

ما منه يبدَو أن يأمل لم شقيًقا أًخا رجل ل تنخَّ لو يقول: أعرابيٍّا سمعت األصمعي: قال
وقال بالظاهر. واستمتع األقذاء، عىل أغىض رجًال هللا فَرِحم الَحَرق، ذي الثوب من يبدو
ومن بالرسور، تطري فراًخا له أنتج الخري ولَّد من يقول: األعراب بعض سمعت األصمعي:
ُشَميل:80 بن النَّْرض وأنشد الندم. وثمره الغيظ، ُقضبانه مذاُقه، مرٍّا نباتًا له أنبت الرش ولَّد

ق��ري��ِب يَ��ع��َل��م��ون ل��و أَج��ٍل إل��ى وُم��دَّت��ي ال��ُم��ش��ِف��ق��وَن ب��ق��ائ��ي يُ��ِح��بُّ
وَم��ِش��ي��ب��ي َق��بْ��َل��ه ش��ب��اب��ي ل��ِب��ث��ُت ب��ع��َدم��ا ال��ُع��ْم��ِر أرذَِل ف��ي أَرب��ي وم��ا

األعرابي:81 ابن وأنشد

ت��ع��ت��ي��ُب األق��واِل وف��ي ان��ت��ه��ي��تُ��م ه��الَّ الئ��م��ًة ال��ل��ُه َج��زاَك ال��زُّب��ي��ِر اب��َن ي��ا
وال��طِّ��ي��ُب ال��ُع��رُج��وِن بُ��ْس��رُة تَ��س��ت��وي ال َغ��ط��ارف��ًة َك��ع��ٍب م��ن ل��تُ��دِرَك تَ��نْ��زو

الناس، بأيام ومعرفة وفقه غريب صاحب ثقًة عامًلا كان البرصي. النحوي املازني شميل: بن النرض 80
نن والسُّ األثر رواية يف وله سنة، أربعني البادية يف وأقام أحمد، بن الخليل عن أخذ ثًا، محدِّ شاعًرا وكان
نحو البرصة أهل من فشيَّعه خراسان، إىل الخروج فأراد البرصة، يف املعيشة به ضاقت منزلة. واألخبار
باملربد صار فلما إخباري. أو َعرويض أو لُغوي أو نحوي أو محدِّث إال فيهم ما رجل آالف ثالثة
أتى ثم فارقتكم. ما باقالَّ كيلجة يوم كل وجدت لو وهللا ِفراقكم، عيلَّ يِعزُّ البرصة، أهل يا وقال: جلس
فجرى بَمرو، ُمقيًما كان حينما املأمون عىل أدخل كنت النرض: قال عظيًما. ماًال بها وأفاد خراسان
ج تزوَّ إذا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: عبَّاس ابن عن الشعبي، عن خالد، عن ُهشيم، ثنا حدَّ فقال: الحديث،
عوف ثنا حدَّ هشيم، املؤمنني أمري يا صدق فقلت: َعَوز. من َسداد فيها كان وجمالها لدينها املرأة الرجل
املرأة الرجل ج تزوَّ إذا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: طالب أبي بن عيل عن الحسن، عن جميلة، أبي بن
كيف نرض، يا وقال: جالًسا فاستوى متَّكئًا املأمون وكان قال: َعَوز. من ِسداد فيها كان وجمالها لدينها
فما قال: انة. لحَّ وكان هشيم، لحن إنما قلت: نني؟ أَوتُلحِّ قال: لحن. هنا ها السداد ألن قلت: سداد؟ قلت
سددت ما وكل البُلغة، بالكرس: داد، والسِّ والسبيل. الدين يف القصد بالفتح: داد، السَّ قلت: بينهما؟ الفرق

٢٠٤ه/٨١٩م. سنة تُويف إلخ. … سداد فهو شيئًا به
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ت��زغ��ي��ُب ال��رِّي��ِش نُ��س��اِل م��ن وف��ْوَق��ه ب��ه َح��راَك ال ُع��شٍّ َف��ْرَخ ت��رى ك��م��ا
ل��َم��ن��ك��وِب خ��ي��ٌر وال ال��ِح��ف��اِظ ي��وَم ُم��ح��اَف��ظ��ٍة م��ن َع��ِل��ْم��ن��ا ق��د ف��ي��ك��ُم م��ا
َط��ح��اري��ُب ُدْرٌن ش��آم��يَّ��ٌة ه��بَّ��ت إذا ال��ب��ي��وِت أرواِق ت��ح��َت وأن��ت��ُم
َم��ق��ش��وُب82 ال��بَ��ل��ق��اءِ بَ��ن��ي ي��ا ف��ك��لُّ��ك��م ل��َخ��لَّ��ِت��ك��م ُق��ب��ًح��ا ال��خ��ن��ا ُم��ن��اخ أن��ت��م
ال��ج��ن��ادي��ُب ال��َح��رِّ م��ن تَ��ِض��جُّ ك��م��ا ُم��ص��اَدم��ت��ي م��ن ��وا تَ��ِض��جُّ أْن ��ت��ي ِذمَّ ف��ي
َم��ع��ص��وِب83 ِس��تِّ��ي��َن ذي ال��َق��ل��ِب وُم��ق��َص��ِد َدَف��ٌر ل��ه ن��تَّ��اٍج أْدبَ��َس ب��يْ��َن م��ا
ُش��نْ��خ��وُب84 َدِف��ي��ُن ي��ا ِب��َك ه��وى ل��ق��د ب��ه َخ��ف��اءَ ال ف��اع��َل��ْم َس��م��اع��ُة خ��ال��ي
ك��الل��ي��ُب م��ن��ه وتَ��ص��ط��اُده��م َخ��وًف��ا ب��ه ال��ُك��م��اُة تَ��ْع��ي��ا َم��ن��اِك��بُ��ه َص��ع��ٌب

امُلعذَّل:85 ابن وأنشد

��ب��ُت ال��سَّ َم��وِع��ُدك ال��ظَّ��ه��ِر ِل��راع��ي وق��ال��وا ل��يَ��نْ��ب��تُّ��وا ال��خ��ل��ي��ُط ل��ل��بَ��ي��ِن تَ��واَع��َد
ال��بَ��غ��ُت يَ��ف��َج��ُؤك ح��ي��َن َش��يءٍ وأف��َظ��ُع ب��ي��نَ��ه��م أْخ��َش ول��م بَ��غ��تً��ا ف��ف��اَج��أن��ي
ِس��تُّ اْو خ��م��ٌس ب��يْ��نَ��ن��ا ت��وال��ْت ِس��ن��وَن أُالِق��ه��ا ل��م م��ا م��ن��ذُ ل��ُس��َل��ي��م��ى َم��ض��ى

كان سنديٍّا. عبًدا أبوه وكان هاشم، لبني موَىل كان زياد. بن محمد هللا عبد أبو هو األعرابي: ابن 81
معن بن والقاسم الرضير، معاوية وأبي الضبي، ل املفضَّ عن أخذ ثقة. لُغويٍّا ناسبًا راوية كوفيٍّا نحويٍّا
وكان وغريهم. كِّيت، السِّ وابن ثعلب، العبَّاس وأبو الحربي، إبراهيم عنه وأخذ والكسائي. املسعودي،
ُعبيدة أبا أن يزعم وكان اللغة. نقلة من كثريًا وخطَّأ عليهم واستدرك العلماء ناَقش اللغة، غريب يف رأًسا
واسع وكان عليهم، ويُميل امُلستفيدين من كثري خلٌق مجلَسه يحرض وكان شيئًا. يُحِسنان ال واألصمعيَّ
زهاء يحرضه وكان سنة، عرشة بضع األعرابي ابن مجلس شاهدت ثعلب: العبَّاس أبو قال املحفوظ.
عىل أمىل ولقد قط، كتابًا بيده أَر ولم كتاب، غري من فيُجيب عليه ويُقرأ يُسأل وكان إنسان، مائة
سنة مولده كان عدة. تصانيف وله منه. أغزر الشعر علم يف أحد يَُر ولم الجمال، عىل يُحمل ما الناس

٢٣١ه/٨٤٥م. سنة وتُويف ١٥٠ه/٧٦٧م،
مذموم. بمعنى هنا مقشوب: 82

السغب. املعصوب: املصاب. املقصد: الخبيثة. الريح الدفر: أسود. أدبس: 83
الجبل. رأس والشخوب: هنا، لها معنى وال شخوب، نسخة: يف 84

ذا املعتزلة، عند ُمتقدًما وكان ومروءة. دين ذا ُمتعفًفا شاعًرا كان املعذل. بن أحمد هو املعذل: ابن 85
ألخيه الحسد كثري اللسان، خبيث اءً، هجَّ شاعًرا الصمد عبد أخوه وكان سلطانه. عند وُحرمة واسع جاٍه
من املكروه أرى إني يقول: الصمد عبد أخيه إىل أحمد كتب عليه. يحلم أحمد وكان له، اءً هجَّ أحمد،
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ال��َوق��ُت ��َر أُخِّ ل��و ال��ح��يِّ ف��ي ِب��ُربَّ��اِن��ه��ا ك��ث��ي��رٌة إل��ي��ك��م ح��اج��اٌت ال��نَّ��ْف��ِس وف��ي
إْم��ُت86 ك��م��ا تَ��ِئ��ي��َم أْن ُس��َل��ي��م��ى رج��اءَ ص��اح��ٍب ك��لُّ الَم��ن��ي ح��ت��ى ت��أيَّ��م��ُت
ِب��ع��ُت م��ا ال��ت��غ��ابُ��ِن ي��وَم إذًا ل��ب��ئ��َس ب��غ��ي��ِره ي��وًم��ا ِم��ن��ِك ح��ظِّ��ي ِب��ع��ُت ل��ئ��ْن
ِم��تُّ إذا ح��ِي��ي��ِت ل��و يَ��ت��م��نَّ��وا ب��أْن وَع��ه��ُده��م أم��وَت أْن ِرج��اٌل ت��م��نَّ��ى
إنْ��ُت87 وال َونِ��ي��ُت إْن م��ا ِث��ق��ٍة أخ��و أنَّ��ن��ي ال��ح��ق��ائ��ِق ع��ن��َد ع��ِل��م��وا وق��د
ِرْش��ُت أن��ص��اَل��ه��ا ��ع��ت وقَّ وق��د ك��أنِّ��ي وإنَّ��ن��ي نَ��بْ��ل��ي س��يَّ��رُت وق��د وإنِّ��ي

طي: من أعرابي أنشدني امُلعذَّل: بن أحمد وقال

ال��َف��ق��ِر ج��ان��ِب ف��ي ال��َع��ل��ي��اءُ ك��ان��ِت إذا ال��ِغ��ن��ى ج��اِن��ِب إل��ى ب��م��يَّ��اٍل ول��س��ُت
��ب��ِر ال��صَّ ع��ل��ى أثْ��ن��ى ال��ل��َه أنَّ وَح��س��بُ��ك يَ��نُ��وبُ��ن��ي م��ا ع��ل��ى ل��ص��بَّ��اٌر وإنِّ��ي

اج للحجَّ خطبة (29)

محمد بن ُعبيدة أبي بن هللا عبد عن الحميد، عبد عن عيل، بن يحيى بن محمد حدَّثني
عىل راكبًا عرش اثنَي يف عليها واليًا العراق يريد اج الحجَّ خرج قال: يارس، بن ار عمَّ بن
بعث مروان بن ِبرش كان وقد — النهار انترش حني فجأًة الكوفة دخل حتى النجائب،

وإن نغصه، عاش إن العاق، االبن كأبي فيك وِرصُت أذاك، وعمَّ عرك، شمل وقد املحبوب، يُرتجى حيث
الصمد: عبد عليه فردَّ والسالم. ناصح. لك جيبُه بقلٍب خشنت وقد نقصه، مات

وال��ِج��نَّ��ْة اإلن��س ع��ل��ى ف��ت��اَه ��نَّ��ْة وال��سُّ ال��ف��ري��ض��َة أط��اَع
ب��ال��َج��نَّ��ْة ال��ل��ُه وأف��َرَده دونِ��ه م��ن ال��نَّ��اَر ل��ن��ا ك��أنَّ
َك��نَّ��ْة إل��ى َح��م��اٍة ب��َع��ي��ِن ُزرتُ��ه إذا نَ��ح��ِوي ويَ��ن��ُظ��ُر

الصمد: عبد يف أحمد وقال
واج��ت��َه��ْد ه��ج��ان��ي ق��د أْن ظ��نِّ��ه وف��ي ال��ك��ل��ِب أخ��و أن��ت ل��ي ق��ال
��َم��ْد ال��صَّ ع��ب��ِد أخ��و أنِّ��ي َدرى م��ا أنَّ��ه ت��ع��ال��ى ال��ل��َه أح��َم��ُد

أثبتناه. ما والصواب غلط، وهو تئم، نسخة: يف تئيم، 86

تريثت. إنت: 87
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بعمامِة متلثِّم وهو امِلنرب صِعد ثم فدخله، باملسجد اج الحجَّ فبدأ — الحرورية إىل املهلَّب
اجتمع إذا حتى به، وا فهمُّ خوارج، وأصحابه فحِسبوه بالناس. عيلَّ فقال: َحمراء، خزٍّ

قال: ثم وجهه، عن فكشف قام املسجد يف الناس

تَ��ع��ِرف��ون��ي ال��ِع��م��ام��َة أَض��ِع م��ت��ى ال��ثَّ��ن��اي��ا ُع وط��الَّ َج��ال اب��ُن أن��ا

وإني بِمثله. وأجزيه بنعله، وأحذوه بحمله، الرش ألحتمل إني وهللا أَما
الدماء إىل ألنظر وإني لصاحبها، وإني ِقطاُفها، وحان أينَعت قد رءوًسا ألرى

ر. فشمِّ ساقها عن َرت شمَّ قد واللِّحى، العمائم بني ترقرق
قال: ثم

ُح��َط��ْم ب��س��وَّاٍق ال��ل��ي��ُل ��ه��ا ل��فَّ ق��د ِزيَ��ْم ف��اش��ت��دِّي ��دِّ ال��شَّ أواُن ه��ذا
َوَض��ْم َظ��ه��ِر ع��ل��ى ب��ج��زَّاٍر وال َغ��نَ��ْم وال إب��ٍل ِب��راع��ي ل��ي��س

أيًضا: وقال

ال��دوِّيِّ م��ن خ��رَّاٍج أرَوَع ب��َع��ص��َل��ب��يِّ ال��ل��ي��ُل ��ه��ا ل��فَّ ق��د
ب��أع��راب��يِّ ل��ي��س ُم��ه��اِج��ٍر

أُغَمز ما األخالق، وَمساوئ والنِّفاق، قاق والشِّ العراق، أهل يا وهللا إني
تجربة، عن وُفتِّشت ذكاء، عن ُفِررت ولقد نان، بالشِّ يل يُقعَقع وال التِّني، تَْغماز
فوجدني عيدانها، عجم ثم ِكنانته كبَّ املؤمنني أمري إن الغاية. من وجَريت
الفتن، يف أوَضعتُم طاملا فإنكم إليكم؛ هني فوجَّ عموًدا، وأصلبها ُعوًدا، أمرَّها
َلْحو أللُحَونَّكم وهللا أَما الغي. ُسنَن وسننتم الضالل، َمراقد يف واضطجعتم
فإنكم اإلبل؛ غرائب رضب وألرضبنَّكم لمة، السَّ َعصب وألعصبنَّكم العصا،
َفَكَفَرْت َمَكاٍن ُكلِّ ِمْن َرَغًدا ِرْزُقَها يَأِْتيَها ُمْطَمِئنًَّة آِمنًَة َكانَْت ﴿َقْريًَة َلكأهِل
ال وهللا إني يَْصنَُعوَن﴾. َكانُوا ِبَما َواْلَخْوِف اْلُجوِع ِلبَاَس هللاَُ َفأَذَاَقَها ِهللا ِبأَنُْعِم
الجماعات، وهذه فإيَّاي فَريت، إال أخلُُق وال أمضيت، إال أُهمُّ وال وَفيت، إال أِعد
الحق طريق عىل لتستقيُمنَّ وهللا أَما وذاك. أنتم وفيم تقول، وما وقيل، وقال
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بعِث من ثالثة بعد وجدُت من جسده. يف شغًال منكم رجل لكل ألدَعنَّ أو
ماله. وأنهبت دمه سفكت املهلَّب

منزله. دخل ثم

َقَطري إىل اج الحجَّ كتاب (30)

الرحيم الرحمن هللا بسم
الُفجاءة: بن َقَطريِّ إىل يوسف بن اج الحجَّ كتب قال: الحسن أبو

قد الرِميَّة، من السهم ُمروق الدين من مرقَت فإنك بعد، أما عليك. سالم
ِجلف أعرابي أنك غري أمره، ولُوالة هلل عاٍص أنك ذلك تجرثمت حيث عِلمت
لتنال خرجت حرسة. عليك واألمور بالتَّمرة، وتستشفي الِكرسة تستطعم ، أميٌّ
الرماح، يهزُّون العيش، من به َصِليت ما بِمثل َصلُوا َطغاٌم بك فلِحَق ُشبعة
ينتظرون أصبحوا وما أمورهم، من وجهد خوف عىل الرياح، ويستنشون

والسالم. بَرتحتنَي. هللا أهلكهم ثم معرفته، جِهلوا مما أعظم

الفجاءة بن قطري جواب (31)

الُفجاءة: بن َقَطري فأجابه

الُوالة، من الُهداة عىل سالم يوسف، بن اج الحجَّ إىل الفجاءة بن قطري من
دينه، من أظهر ما عىل هلل فالحمد ِنَقمه، ويرهبون هللا حريم يرَعون الذين
بحقه. استخفافك عند به ونرص الضاللة، من به وهدى السفالة، أهل به وأظلع
بالتمرة. وأستشفي الِكرسة أستطعم أميٌّ ِجلف أعرابي أني تذُكر إيلَّ كتبَت
يف واٍه طريقتك، يف ُمطلِخمٌّ ُجبَّتك، يف مليِّت إنك اج الحجَّ أم ابن يا ولَعمري
ربك، من واستيئَست يئسَت خطيئتك، من تجزع وال هللا، تعرف ال وثيقتك،
لو الذي هلل فالحمد خناقك. تُنازعه وال وثاقك، تُجاذبه ال قرينك، فالشيطان
أن لعرفت بيده َقَطري نفس فوالذي طلعتك؛ يل وأوضح صفحتك، يل أبرز شاء
ُحجتك، هللا يدحض أن أرجو أني مع املقال، كتصدير ليس األبطال، مقارعة

ُمهجتك. يمنحني وأن

472



اللحن باب

حاتم بن وعدي معاوية بني (32)

يعني يُنىس. ال ما حاَجيتُك حاتم: بن عدي إىل معاوية كتب قال: الطائي يزيد بن خالد
أبا وال ِبكرها، قاتل تنىس ال املرأة إن فقال: عيل إىل بالكتاب عدي فذهب عثمان. قتل

َشيباء. كَليلة مني ذلك إن عدي: إليه فكتب ُعذرها.
روثًا. يعني النثيل. ذلك ارفع غالم، يا تعاىل: هللا رحمه العزيز عبد بن عمر وقال

َمنكبي. تحت قال: الِحبْن؟88 هذا خرج أين له: وقيل
فنة. والصَّ الرانفة بني قال: الخراج؟ هذا بك خرج أين لُقتيبة: وقيل

يزنون، ال فإنهم الُغلمة أما قال: وُغلمًة؟ نَهمًة يشء أشد الُقراء بال ما لَرقبة: وقيل
عيلَّ أقسمت إن هذا، يا له: فقال الغداء، رجٌل عليه وعرض يصومون. فألنهم النَّهمة وأما

فَدعني. وإال
سألت وقد الرضا، يف عليها أندم الغضب يف بكلمة تكلَّمت ما العجيل: مؤرِّق وقال
قيل: يعنيني. فيما إال أتكلَّم وال منها، يئست وال أجابني فما سنًة أربعني منذ حاجًة هللا
للسانه، مالًكا زمانه، بأهل عامًلا يكون أن العاقل عىل السالم: عليه داود حكمة يف مكتوب
تَقَدم أنك ظننت ما هناك: وكان جرير له قال الشام، الفرزدق قِدم وملا شانه. عىل ُمقبًال
إذا حبيب: بن يونس وقال الَعَجزة. رأي خالفت طاملا إني الفرزدق: قال فيه. أنا بلًدا

القيس: امرؤ قال املغلوب. فهو مغلَّب قالوا وإذا الغالب، فهو الشاعر غلب قالوا

ُم��غ��لَّ��ِب ِم��ث��ُل يَ��غ��ِل��بْ��ك ول��م ض��ع��ي��ٍف ك��ع��اِج��ٍز ع��ل��ي��َك يَ��ف��َخ��ْر ل��م وإنَّ��ك

بعضهم: وقال

وي��دي ب��ِل��س��ان��ي ع��ن��ه��م أذُبُّ َم��ش��َه��دي َق��وم��ي يَ��ن��َف��ُع ام��رٌؤ إنِّ��ي

الشعور. وا وقرصِّ األظفار، فأطيلوا غَزوتم إذا ُمسلم: بن ُقتيبة وقال
داود بن سليمان يَنَهكم ألْم فقال: الطريق، يف الوجه قبيح شيٍخ إىل مخنَّث ونظر

بالنهار؟ الخروج عن السالم عليهما

الدمل. الحبن: 88
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األشداق. دِسم اإلهالة، كثري كان لقد فالنًا، هللا يرحم فقال: ناًسا أعرابي وعزَّى
الشاعر: وقال

��ق��ي��ُع ال��صَّ ل��بَّ��َده ال��رَّاءِ ك��َل��وِن ِل��ح��اه��م ع��ل��ى ��دي��ِف ال��سَّ وَدَك تَ��رى

آخر: وقال وسكت. جلس ثم الكاهل. لضخم كان إن فالنًا، هللا رحم أعرابي: وقال
بل قال: أفهمت؟ فقال: بحديث أعرابيٍّا رجل وسارَّ األرسار. قليل األظفار، نقيَّ وهللا كان

نسيت.

املهلَّب بن امللك دويسلعبد السَّ واثلة هجاء (33)

املهلب: بن امللك عبد يهجو السدويس خليفة بن واثلة قال

َق��ض��ي��ُب ي��َدي��ك ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��وُم ِم��ن��ب��ٍر أع��واُد ل��ل��ذُّلِّ ص��بَ��رْت ل��ق��د
تَ��ذُوُب ال��ح��دي��ِد َم��س��ام��ي��ُر وك��ادْت ف��وَق��ه ق��م��َت إذ ال��غ��رب��يُّ ال��ِم��ن��بَ��ُر بَ��ك��ى
تَ��ِش��ي��ُب ح��ي��َن األزِد َس��راَة يُ��ِص��ي��ُب ال��ذي أدَرَك��ك ِش��ب��َت ��ا ل��مَّ رأي��تُ��ك
ُع��ي��وُب ال��ُم��زوَن ع��اَب ل��َم��ن وف��ي��َك ِب��ن��ائ��ٍل وبُ��خ��ٌل أح��الٍم َس��ف��اه��ُة
وُدروُب ��ٌة َج��مَّ ُدوٌر وب��ال��ِم��ص��ِر ف��ارٍس َرس��ات��ي��ُق م��ن��ك��م أوح��َش��ْت وق��د
نَ��س��ي��ُب ال��ن��س��ي��َب إنَّ َم��ُزون��يَّ��ًة ن��اس��بَ��ت ال��ُج��رِح م��ن ��ت ض��جَّ ُع��ص��ب��ٌة إذا

حفص بن لعمر ار بشَّ رثاء (34)

َحفص: بن عمر يف األعمى اٌر بشَّ وقال

َم��ح��روُب ب��نَ��وِم��ه��ا ف��أن��َت َح��ِربَ��ت َم��س��ك��وُب َدم��ُع��ه��ا َع��ي��ِن��ك ب��اُل م��ا
ونُ��ك��وُب س��الم��ٌة ع��ل��ي��ه ت��أت��ي يَ��َزْل ل��م ال��ح��وادَث َص��ِح��َب م��ن وك��ذاك
َض��ري��ُب ف��ي��ِك ل��ل��َع��ت��ك��يِّ يَ��بْ��َق ل��م ف��إنَّ��ه أْك��ِرِم��ي��ه َوي��َح��ِك أرُض ي��ا
ُح��روُب تَ��ِش��بُّ إْن وأح��َزُم ي��وًم��ا ق��ائ��ًم��ا ال��َم��ن��اِب��ِر َخ��ش��ِب ع��ل��ى أبْ��ه��ى
َخ��ض��ي��ُب ال��دِّم��اءِ ف��ي َح��ف��ٍص اب��ُن ي��وَم ِم��ث��لُ��ه��ا َرزيَّ��َة ال ال��رَّزيَّ��َة إنَّ
ويُ��ج��ي��ُب ِل��س��انُ��ه يَ��ِح��ي��ُر ول��ق��د ِل��س��انُ��ه يَ��ِح��ي��ُر وال يَ��س��ت��ج��ي��ُب ال
م��غ��ل��وُب ب��ِم��ث��ِل��ه ال��َع��زاءَ إنَّ واألس��ى َح��ف��ٍص اب��ِن ع��ل��ى ال��َع��زاءُ ُغ��ِل��َب
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ال��م��ن��ص��وُب ِل��واُؤه وُش��قَّ ُع��م��ٌر ث��اويً��ا ال��َم��ق��اِب��ِر ف��ي أص��ب��َح ِق��ي��َل إذ
ال��م��ن��دوُب ُه��ن��اِل��ك وَع��زَّ ُع��م��ًرا ��ٍد م��ح��مَّ آِل س��ي��َف أن��ُدُب ف��َظ��ِل��ل��ُت
وَج��ن��وُب َص��بً��ا ه��بَّ��ت م��ا ب��اُك��وَك ف��إنَّ��ن��ا ��الُم ال��سَّ ُع��َم��ُر ي��ا ف��َع��ل��ي��َك

الجيِّد والبيان كثرية، الِحسان والعقول الحسنة األصوات غزوان: بن إسماعيل قال
قليل. البارع والجمال

ذلك إىل سابَقك ثتَه حدَّ إن فقال: رغبان، ابن مسجد صاحب الحارث أبو وذكر
َّهات. الرتُّ يف أخذ عنه سكتَّ وإن الحديث،

ُشربُمة ابن قال كما السكوت. ُحَريٌث يستثقل كما الكالم أستثقل أنا وهب: أبو وقال
أن أشتهي ال وأنا تسكت، أن تشتهي ال أنت يتَّفقان، ال وشكلك َشكيل معاوية: بن إلياس

أسمع.
عىل القائل من االستماع عىل أحرَص امُلستِمع يكن لم إذا درست: بن ُمقبل أبو وقال
باالستماع الَخلَّة بقدر قوله عىل الداخل النُّقصان وكان منطقه، يف القائل يبلغ لم القول

منه.
كنت لو يقول: فسمعته البالغة، يف يتكلم واحٌد عندنا كان الَربقي: ار بشَّ ابن وقال
وابن أنا وأنا فكيف منه، أنا َمن ابُن وأنا أنا أنا لكنت منه، أنا َمن ابُن وأنا أنا ليس أنا

منه؟ أنا من
والحج. والتزويج، الحريق، الخَلف؛ إليهن يُرسع ثالث وقالوا:

نال فيما قوله تصديق الناس فوجد السيف. بقيَّة من أنمى يشءٌ ليس املهلَّب: قال
النماء. من فيهم وصار السيف من ولده

ولًدا. وأكثر عدًدا، أنمى السيف بقيَّة وجهه: تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل وقال
وكرم الذرء، وكثرة السيف، نهك من ولده إليه صار للذي بالعيان، ذلك الناس ووجد

النجل.
بعض وقال اْألَْلبَاِب﴾. أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم وتعاىل: تباك هللا قال

الرَّقايش: ام همَّ وقال للجميع. إحياءٌ البعض قتُل الحكماء:

أق��واِم ب��ي��َن ح��ي��اٌة ال��ِع��ت��اِب وف��ي ُم��غ��ل��َغ��ل��ًة ع��نِّ��ي ِم��س��َم��ٍع أب��ا أب��ِل��ْغ
ام��ي ُق��دَّ األب��واَب يَ��ِل��ج��وا أْن ال��ح��قِّ ف��ي ل��ه��ُم ي��ُك��ْن ل��م ِرج��اًال َق��بْ��ل��ي ق��دَّم��َت
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ال��ذَّاِم َم��ن��زِل م��ن وأب��َع��َده��م ق��ب��ًرا أك��َرَم��ه��م ك��ن��ُت وق��ب��ٌر ق��ب��ٌر ُع��دَّ ل��و
ب��أق��واِم أدلُ��وه��ا َق��ص��ِرك ب��ب��اِب ع��َرَض��ت ح��اج��ٌة م��ا إذا ج��ع��ل��ُت ح��ت��ى

خارجية وامرأٌة اج الحجَّ (35)

أنت فقالت: حصًدا. وألحُصدنَّكم ا، عدٍّ نَّكم ألُعدَّ وهللا الخوارج: من المرأة اج الحجَّ وقال
الخالق. قدرة من املخلوق قدرة أين فانظر يزرع، وهللا تحصد

املهلَّب. وآل الزُّبري، وآل طالب، أبي آل يف ظهر الذي ِمثل القتىل عدد من يظهر ولم
الزبري: آل يف الشاعر وقال

ِح��ن��اق��ا ص��دوًرا ��ي��وِف ب��ال��سُّ َم��َروا ُح��رٍَّة بَ��نُ��و ال��زُّب��ي��ِر آُل
��ب��اق��ا ال��سِّ ��ب��اِق ال��سِّ ي��وَم يُ��ِغ��ي��ث��وَن ل��ه��م داءٌ وال��ق��ت��ُل ي��م��وت��وَن
اتِّ��ف��اق��ا89 إال ال��ِع��ي��ُص ذل��ك أب��ى ِع��ي��ِص��ه��م ع��ن ال��ق��ت��ُل َج ف��رَّ إذا

وقال هللا. أستحرق فأنا قال: الحريق؟ خَلَف أرسَع ما له: فقالوا ثُمامة، دار احرتقت
قال: املسلمني. وجميَع الشهادة ارزقنا اللهم دعائه: يف يقول بعبَّادان ا قاصٍّ سمعت ثُمامة:
رجًال أعرابي وسمع قال: القبور. بكم هللا كثَّر أكرب، هللا فقال: وجهه عىل الذِّبَّان وتساَقط
عهوًدا رأيت قال: ولَِم؟ له: قيل القرآن. آخر هذا يكون أن ينبغي فقال: براءة، سورة يقرأ
وأنا خلقني يُكن لم هللا ليت قصصه: يف القاصُّ الغزَّال قال العزيز: عبد أبو وقال تُنبَذ.
وهللا وِددُت قال! ما بئس عتَّاب: أبو فقال الجزَّار، عتَّاب ألبي ذلك فحكيت أعَور. الساعة
والرِّجَلني. اليَدين مقطوع أعمى الساعة وأنِّي خلقني يكن لم هللا أن هو إال إله ال الذي

والُحطيئة والزِّبِرقان عمر (36)

هللا نَشدتُك الزبرقان: قال لسانه، بقطع ُعمر فأمر الُحطيئة عىل الزِّبرقان استعدى وملا
له: قيل الزبرقان. بيت يف تقطعه فال فاعًال بد ال كنت فإن تقطعه، أال املؤمنني أمري يا

رهبة. أو برغبة عنك لسانه يقطع أن أراد إنما هناك، يذهب لم إنه

امُللتف. الشجر العيص: 89
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العرب كالم من (37)

وامِلسك العطش، ذبحني وتقول: عامُلها. أرًضا وقتل جاهَلها، أرٌض قتلت العرب: وتقول
القوم لسان فالٌن العرب: وتقول أعناقهم. العطش فقطع الفالَة فالن بنو ورِكب الذبيح،
يوم األرض لسان وبيان وخراطيمهم، القوم أنُف وهؤالء عنه، يَفرتُّون الذي ونابُهم

البلد. عني وفالٌن الوادي، اصطلَمه وفالٌن القيامة،
وكان قال: ُمحَدثة. قال: هللا. أكرمك العالء: بن عمرو ألبي رجل قال األصمعي: قال

هللا؟ أصلحك أنت كيف يقول: َعون أبو
روى وقد ُمحَدث. ِفداك، هللا وجعلني ِفداك، ُجعلُت قولهم: يقول: األصمعي وكان
عامر بن هللا عبد بن األعىل عبد أم جنازة يف رصاًخا سمع ملا الحسن أن البرصيني علماء
األصمعي: قال شعرت. وال أمرت ما وهللا ال ِفداك، ُجعلُت األعىل: عبد له قال فالتفت،
مع وأنا فقال: صالتَه! أحسَن ما فقالوا: ناس، جانبه وإىل الصالة، فأطال أعرابي صىلَّ

الشاعر: قال صائم. هذا

ال��ص��ائ��ِم ال��ُم��ص��لِّ��ي ع��ن ال��َق��ل��وَص َع��دِّ ف��رابَ��ن��ي وص��اَم ف��أع��َج��بَ��ن��ي ص��لَّ��ى

أبا يا العراق إىل ِرصت كم منذ امَلرَوزي: هللا عبد ألبي الحسني بن طاهر وقال
قال: سنة. ثالثني منذ الدهر أصوم وأنا سنة، عرشين منذ العراق دخلت قال: هللا؟ عبد

مسألتنَي؟ عن فأجبتنا مسألة عن سألناك هللا، عبد أبا يا

الرحيم الرحمن هللا بسم (38)

ما عدوِّه يف ويرى عمره، يطول أن الرجل سعادة من أبيه: بن زياد قال عوانة: قال
وأكبادنا نقول ألنَّا قال: أشعاركم؟ أجود املراثي بال ما ألعرابي: قيل الباهيل: قال ه. يرسُّ
للمراثي. راوية يكون أن إال الراوية تَقبَل ال أميَّة بنو كانت الحسن: أبو قال تحرتق.

األخالق. مكارم عىل تدل ألنها قيل: ذاك؟ ولَِم قيل:

والشعر عمر (39)

يقدِّمها األبيات العرب صناعات خري من عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
اللئيم. بها ويستعطف الكريم، بها يستنزل حاجته، يَدي بني الرجل
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ثم أبياتًا فيه قال حاجٌة الوايل إىل له كان إذا حرب بن ِسماك كان ُشعبة: وقال
حاجته. يسأله

بالحكمة ينطق لصٌّ (40)

فساقها نَعَمهم فطرد العرب من قوم عىل فأغار ا، لصٍّ ِشظاظ كان الحسن: أبو قال
إن قال: طريقنا. من قصٍد عىل أصبحنا لقد أصحابه: من رجل فقال أصبح، حتى ليلته

ُمعان. امُلحِسن

له وتعقُّ مروان بن امللك عبد (41)

فقال غالم، يومئٍذ امللك وعبد امللك، عبد عىل عيل بني من غالٌم أربى الحسن: أبو وقال
انتقم عمه إىل شكوتَه لو عليه: امُلرِبي جواب عن ُممسًكا رآه ملا كهولهم من َكْهل له
خاض الحسن: أبو قال انتقاًما. غريي انتقام أُعدُّ ال فإني َكْهل؛ يا أمِسْك قال: منه. لك
كنَت ِسنِّك أيِّ يف املؤمنني، أمري يا منهم: رجل فقال عثمان، قتل يف يوًما امللك عبد جلساء
له الغضب شَغلني قال: عليه؟ حزنك من بَلغ فما قال: امُلحتلم. دون كنت قال: يومئٍذ؟

عليه. الحزن عن
ارزقني اللهم قال: رقيًقا اشرتى إذا عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر وكان
كيف فانظر ِكرب، العمل إن قال: رجًال استعمل إذا وكان عمًرا. وأطولهم حياءً أنصحهم

منه. تخرج

ه املتفقِّ الَكرخي (42)

الفقه، وادَّعى لحيته، ونفش بابه، عىل فجلس الرَّبَض، إىل الكرخي هللا عبد أبو ومىض
احتِجم. فقال: دم. عليها فخرج أنفي يف إصبعي أدخلت إني له: فقال رجل عليه فوقف
يُناظرونه وأصحابه مجلسه يف جالٌس عبي الشَّ بينا قالوا: فقيًها؟ أو طبيبًا جلست قال:
قفاَي يف أجد إني له: فقال جلوسه، طال أن بعد عليه أقبل قد بقربة شيخ وإذا الفقه، يف
الحجامة. إىل الفقه من َلنا حوَّ الذي هلل الحمد الشعبي: قال أحتجم؟ أن يل أفرتى حكًَّة،
شاهًدا كان أعرابي فقال االجتهاد، وشدة الصالة وطول الصوم بكثرة رجًال ناس وذكر

التعذيب؟ هذا نفسه يعذِّب حتى يرحمه ال هللا أن أيظنُّ هذا! الرجل بئس لكالمهم:
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فأما املعاني؛ يف يتساهلون وثالثًة السماع، يف يتشدَّدون ثالثًة أدركت َعون: ابن وقال
سريين، بن فمحمد يتشددون الذين وأما والنَّخعي، عبي، والشَّ فالَحسن، يتساهلون الذين

َحيْوة. بن ورجاء محمد، بن والقاسم
امُلباَرك بن هللا عبد من أدبًا أحسن رأيت ما لهيعة: ابن أصحاب من رجل وقال
بالرَّي، بًا مؤدِّ اح الطِِّرمَّ رأيت قال: األعىل عبد حدَّثني الحسن، أبو قال عمران. بن واملعاىف
بيان الصِّ رأيت ولقد منه. حديثه إىل ألسماعهم أجذب وال الرجال، لعقول آَخذ أحًدا أَر فلم

العلماء. جالسوا قد كأنهم عنده من يخرجون
رجًال سمع إذ بالبيت يطوف الرجل فبيْنا البرصي، الحسن كالم يبلُغه رجٌل وكان
قال: آخرهم! عىل أولهم وُحِبس بالرحيل، فيهم ونُودَي بالزاد أُمروا لقوم َعجبًا يقول:

الحسن. هذا نفيس: يف فقلت
واألخبار: باألنساب وعلماءهم لألشعار، الناس ُرواة كانوا قريٍش من وأربعة قال:
غانم بن حذيفة بن الجهم وأبو ُزهرة، بن مناف عبد بن ُوهيب بن نَوفل بن َمخرمة

طالب. أبي بن وَعقيل الُعزَّى، عبد بن وُحويطب عوف، بن هللا عبد بن عامر بن
وسمعت قوه، وحمَّ فيه وقالوا لذلك، فعاَدوه الناس، ملثالب ذكًرا أكثرهم عقيل وكان
ألَّف حتى قه. يُحمِّ الرجل سمعت قد يقول: الرجل تسمع تزال فال منهم، العامة ذلك
واألمُّ ُعقالء ثالثٍة إخوَة كانوا ُحمقاء ثالثة قولهم: فمنها األحاديث، فيه األعداء بعض
سفيان، أبي ابنا ومعاوية وُعتبة هاشم؛ بن أسد بنت فاطمة وأمهما وَعقيل، عيل واحدة:
عائشة وأمهما مروان، ابنا ومعاوية امللك وعبد ربيعة؛ بن ُعتبة بنت هند وأمهما

يقول: هبرية بن وجعدة فكيف العاص. أبي بن املغرية بن معاوية بنت

َق��ب��ي��ِل ل��خ��ي��ِر ��ي أمِّ ه��اش��ٍم وم��ن س��ائ��ًال ك��ن��َت إْن م��خ��زوَم ب��ن��ي م��ن أب��ي
وَع��ق��ي��ُل ال��نَّ��دى ذو ع��ل��يٌّ وخ��ال��ي ب��خ��اِل��ه ع��ل��يَّ يَ��ب��أى ال��ذي ذا ف��َم��ن

َمظعون: بن ُقدامة بن عمر بن موىس بن ُقدامة وقال

��ُر يَ��ت��وعَّ ال ال��ح��قِّ ب��َق��وِل ج��دي��ٌر أنَّ��ه تَ��ع��َل��ُم ال��َخ��ي��ِر بُ��غ��اُة وخ��ال��ي
َج��ع��ف��ُر ال��َج��ن��اَح��ي��ِن ذو وخ��ال��ي َع��ِق��ي��ٌل ��ه أُمِّ واب��ُن ال��تُّ��ق��ى ذو ع��ل��يٌّ وَج��دِّي
��روا وق��صَّ رج��اٌل ع��ن��ه َون��ى م��ا إذا َم��وِط��ٍن ك��لِّ ف��ي ال��خ��ي��ِر ُوالُة ف��ن��ح��ن
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ان: حسَّ وقال

ي��ق��وُم ح��ي��َن ال��نُّ��ع��م��اِن ع��ن��َد الِن ال��َج��و ج��اب��ي��ِة َخ��ط��ي��ُب خ��ال��ي إنَّ
س��ق��ي��ُم ال��ُك��ب��وِل ف��ي نُ��ع��م��اُن ي��وَم ُس��ل��م��ى اب��ِن ب��اِب ع��ن��َد ��ق��ُر ال��صَّ وه��و
َع��ظ��ي��ُم ل��ي أٌب ف��ي��ه��ا داٍر ك��لُّ م��ن��ه��م ال��ذوائ��َب ِن��ْس��ب��ت��ي وَس��َط��ت
ال��ُخ��ص��وُم ع��ل��ي��ه ��ت ال��ت��فَّ ي��وَم ِص��ُل ال��ف��ا ال��ق��ائ��ُل ُس��َم��ي��ح��َة ف��ي وأب��ي
َم��ك��ع��وُم ظ��ال��ٌم ال��ق��وِم م��ن ِي ال��رَّأ وذو ب��ال��ب��ي��اِن ال��ق��وَل يَ��ف��ِص��ُل
م��ذم��وُم ص��دي��ِق��ه ف��ي خ��ام��ٌل ال��زِّبَ��ع��رى وِف��ع��ُل أف��ع��الُ��ه ِت��ل��َك
ال��نَّ��ع��ي��ُم ع��ل��ي��ه غ��طَّ��ى وج��ه��ٍل ِل ال��م��ا ع��دُم أض��اَع��ه ِح��ل��ٍم ُربَّ
َص��م��ي��ُم ُق��َص��يٍّ ب��ن��ي م��ن أْس��رٌة أبَ��ي��تُ��م إذ م��ن��ك��ُم ال��ن��اَس ولِ��َي
ال��ُح��ل��وُم م��ن��ه��ا وخ��فَّ يُ��ِق��ي��ُم��وا أْن ِل��واذًا م��نَّ��ا تَ��ُج��وُل وق��ري��ٌش
ال��نُّ��ج��وُم ال��لِّ��واءَ يَ��ح��ِم��ُل إن��م��ا م��ن��ه��م ال��ع��واِت��ُق َح��ْم��َل��ه تُ��ِط��ْق ل��م

طالب أبي بن عقيل (43)

نُظراءه فَضل فلما وجوابه، وأدبه ونَسبه لسانه بعُد وله برصه، كفَّ قد رجًال َعقيل وكان
ذلك فكان بالشام، وأقام عليٍّا وغاَضب أطول، بها لسانه صار الخصال بهذه العلماء من
لوال يزيد، أبو هذا معاوية: له قال أنه وزعموا فيه. والحاسد الباغي للسان أطلق أيًضا
ديني، يف يل خريٌ أخي عقيل: له فقال وتركه. عندنا أقام َلَما أخيه من له خريٌ أني عِلم أنه
معكم. كنت بدر ويوم قال: يزيد؟ أبا يا معنا أنت مرًة: له وقال ُدنياي. يف يل خريٌ وأنت
﴿تَبَّْت كتابه: يف وتعاىل تبارك هللا قول سمعتم هل الشام، أهل يا يوًما: معاوية وقال
قول سمعتم فهل عقيل: فقال عمه. لهب أبا فإن قال: نعم. قالوا: ﴾؟ َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا
معاوية: قال عمته. فإنها قال: نعم. قالوا: اْلَحَطِب﴾؟ اَلَة َحمَّ ﴿َواْمَرأَتُُه وجل: عز هللا

أخيك. من لقينا ما حسبُنا
ال هاشم، بني يا قالت: ربيعة، بن عتبة بنت فاطمة وهي عقيل، امرأة أن وذكروا
أُنُفهم تِرد الفضة أباريق أعناقهم كأن أخي؟ أين عمي؟ أين أبي؟ أين أبًدا. قلبي يُحبُّكم

شمالك. عىل فُخذي جهنم دخلت إذا عقيل: لها قال ِشفاههم. قبل
فيه. يقع أن أجَدُر ذلك قال: الرش. يعرف ال فالن عنه: تعاىل هللا ريض لعمر وقيل
ِلَمْن َجَزاءً ِبأَْعيُنِنَا تَْجِري * َوُدُرسٍ أَْلَواٍح ذَاِت َعَىل ﴿َوَحَمْلنَاُه يقرأ: رجًال أعرابي وسمع

480



اللحن باب

وكرس الكاف بضم عليه فقرأها يكون. ال األعرابي: فقال الكاف، بفتح قالها ُكِفَر﴾. َكاَن
يكون. األعرابي: فقال الفاء،

الشعر من تشابيه (44)

الشاعر: قال

ش��ائ��ُق ال��بَ��رُق ل��ه ِح��ج��ازيٍّ وك��لُّ ف��ش��اَق��ن��ي ال��ِح��ج��اِز نَ��ح��ِو م��ن ال��بَ��رُق ب��دا
واألس��اِل��ُق ك��لُّ��ه��ا أُبْ��ل��ى وأع��الُم ُدونَ��ه وال��لَّ��ي��ُل ال��ِع��رِق نَ��ب��ِض ِم��ث��َل َس��رى

اآلخر: وقال

ويَ��ه��َج��ُع يَ��ُه��بُّ ِح��ي��نً��ا دائ��بً��ا َس��رى يَ��ل��َم��ُع ال��لَّ��ي��ِل آِخ��َر ل��بَ��رٍق أِرق��ُت
يَ��س��َط��ُع ك��اَد ق��د ��ب��ُح وال��صُّ ب��أرواِق��ه ض��ارٌب وال��ل��ي��ُل ال��طَّ��ي��ِر ك��اح��ت��س��اءِ س��رى

الهاشمي والشابُّ املنصور (45)

فسأله املنصور، عىل هاشم بني من شابٌّ دخل قال: أبيه عن ندي، السِّ بن إبراهيم حدَّثني
عنه تعاىل هللا ريض ومات كذا، يوم عنه تعاىل هللا ريض أبي مِرض قال: أبيه. وفاة عن
وقال: الربيع فانتهره كذا. الولد ومن كذا املال من عنه تعاىل هللا ريض وترك كذا، يوم
حالوة تعرف لم ألنك ألومك؛ ال الشاب: فقال ألبيك؟ بالدعاء تُوايل املؤمنني أمري يَدي بني
يومئٍذ. إال نواجذه عن افرتَّ قطُّ ضحًكا مجلسه يف ضِحك املنصور أن عِلمنا فما قال: اآلباء.

امللوك آداب (46)

املنصور، عىل هاشم بني من شابٌّ دخل قال: أبيه عن ندي، السِّ بن إبراهيم ثني وحدَّ
املؤمنني. أمري يا تغدَّيت قد فقال: اْدنُه. للفتى: فقال بغدائه، ودعا يوم ذات فاستجلسه
كان فلما أمهله، للخروج نهض فلما لخطابه، يَفِطن لم أنه ظننَّا حتى الربيع عنه فكفَّ
أخرجوه حتى قفاه يف دفعوا منه اب الُحجَّ ذلك رأى فلما قفاه، يف دفع رت السِّ وراء من
إن املنصور: فقال املنصور، إىل الربيع فشَكوا الفتى عمومة من رجال فدخل الدار، من
وإن فيها، ما عىل أغضيتم شئتم فإن ُحجة، يَديه ويف إال هذا ِمثل عىل يُقِدم ال الربيع
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هذا الربيع: فقال ته، ِقصَّ وا وقصُّ الربيع ودعا فاسأله. قالوا: تسمعون. وأنتم سألته شئتم
قريب، من عليه سلَّم حتى املؤمنني أمري فاستدناه وينرصف، بعيد من يسلِّم كان الفتى
مائدته، من معه ليأكل طعام إىل دعاه ثم وأكل، يَديه بني تبذَّل ثم بالجلوس، أمره ثم
قد غذائه: إىل دعاه حني قال أن إىل فيها ه صريَّ التي امَلرتبة بفضيلة الجهل به فبَلغ
ال هذا وِمثل الجوع، َخلَّة سدُّ إال املؤمنني أمري مع تغدَّى ملن عنده ليس وإذًا تغدَّيت.

الفعل. دون القول يقوِّمه
الرشيد، رأس عىل لواقٌف إني وهللا قال: أبيه عن ندي، السِّ بن إبراهيم ثني حدَّ
وكان أمور، عن ويحدِّثه يُسائله اللؤلئيُّ والحسن األيرس، يف واقف الربيع بن والفضل
للحاجب، رت السِّ وراء ما سلطان أن ذكرت أني فلوال األوالد، أمهات بيع عن سأله ما آخر
لقد الدار، حدود من خرج من عىل هو إنما سلطاني وأن الحرس، لصاحب الدار وسلطان
وهللا أَما يسمع: والفضُل له قلت السرت وراء ِرصنا أن فلما وأقمتُه، بَضبعه أخذت كنت
مجلسك. عن يصونونها رجاًال للخالفة أن لعِلمَت موقف أو مسايرة يف منك هذا كان لو
ة بالرَّقَّ الليايل بعض يف اللؤلئيُّ الحسن بيْنا قال: ندي السِّ بن إبراهيم ثني وحدَّ
أيها ِنمَت : اللؤلئيُّ له فقال املأمون، نعس إذ — أمري يومئٍذ واملأمون — املأمون يحدِّث
عند يوًما وكنَّا قال: بيده. غالم يا خذ وهللا، ُسوقيٌّ وقال: عينَيه املأمون ففتح األمري؟
ومعنا طعاًما، محمد بن الفضل لنا هيَّأ وقد — زياد بن منصور بن محمد بن زياد
أخوك: لك يقول فقال: زياد إىل الفضل رسول فجاء — يُتَّهم ال وكان خادم املجلس يف
وُقطُرب يوسف، بن وأحمد النظَّام، إبراهيم املجلس يف ومعنا فتحوَّلوا. طعامنا أدرك قد
فأقبل الرسول، لخطأ َفِطن أحٌد منَّا فما وعلمائهم، الناس أدباء من رجال يف النحوي،
كما الكالم فتستفتح سيدك رأس عىل تقف اللَّخناء، ابن يا فقال: الخادم، مبرشِّ عليه
تصري أن ترى أخوك: لك يقول سيدي، يا تقول: أال الناس؟ ُعْرض من الرجل يستفتحه

أمرنا؟ تهيَّأ فقد بإخوانك إلينا
من خادم به فمرَّ امللوك، وأشباه واليسار الثروة أهل خدم قد كان خادًما وابتعت
عىل يجب فقد — ملًكا يكن لم وإن — األديب إن فقال: امللوك خدم قد ممن معارفه
الخدمة وما له: قلت ة. تامَّ خدمًة تخدمه أن فانظر امللوك، ِخدمة يخدمه أن الخادم
َممىش النعل وبني وبينك األمر لبعض دارك يف تقوم أن التامة الخدمة قال: التامة؟
يضع كان ومن منك. ويُدنيها يأخذها ولكن إليها، تميش أن يدعك فال ُخًطى، خمس
ومن أديب. وال مِلك دار يدخل أن هذا مِلثل ينبغي فال اليمنى الرِّجل ام ُقدَّ اليُرسى النعل
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ليقة ويتعاهد أمرك، ينتظر أال ة مخدَّ إىل يحتاج متَّكئًا رأى إذا يكون أن التامة الخدمة
يأتيَك أن قبل الغبار عنها وينُفض سواًدا، أو ماءً فيها يصبَّ أن تأمره أن قبل الدواة
ِكرسه، عىل يَديك بني ووضعه رأسه قطع طيِّه عىل ِقرطاًسا يَديك بني رأى وإن بها،

ذلك. وأشباه
النبي لحية مسَّ ربما ذلك يف كان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول الثقفي مسعود بن ُعروة كلَّم وملا
إليك ترجع أال قبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لحية عن يدك نحِّ ُشعبة: بن امُلغرية له فقال ملسو هيلع هللا ىلص،

باألمس؟ إال َغدرتك من رأسك غسلت وهل ُغَدر، يا ُعروة: فقال يدك.
هللا فقال الُحجرات، وراء من باسمه ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ تميم بني وفد من رجال ونادى
وجل عز هللا وقال يَْعِقلُوَن﴾. َال أَْكثَُرُهْم اْلُحُجَراِت َوَراءِ ِمْن يُنَاُدونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل:
غريه: أو َهْرمة ابن وقال بَْعًضا﴾. بَْعِضُكْم َكُدَعاءِ بَيْنَُكْم الرَُّسوِل ُدَعاءَ تَْجَعلُوا ﴿َال ِذكره:

األيَّ��اِم ح��وادُث ال��بَ��ق��ي��ِع ي��وَم ب��ه ف��َج��َع��ت َس��َم��ي��ذٍَع َدرُّ ل��ل��ِه
اِم ال��ُخ��دَّ ِب م��ؤدَّ ال��ِح��ج��اِب َس��ه��ِل ِب��ب��اِب��ه ال��ُوف��وُد ن��َزَل إذا ه��شٍّ
األرح��اِم أخ��و أيُّ��ه��م��ا ت��دِر ل��م وص��دي��َق��ه ش��ق��ي��َق��ه رأي��َت ف��إذا

األعراب نوادر من يشء (47)

فقال كتاب، عليه ميل إىل انتهى إذ أعرابي ومعه يسريُ هشام بيْنا الحسن: أبو قال
وثالثٌة وحلقة، ِمحجن عليه فقال: إليه رجع ثم فنظر هذا؟ ميٍل أيُّ انظر لألعرابي:
األعرابي، يعرفه ولم الهجاء بصورة هشام فعرفه َقطاة. رأس كأنه ورأٌس الَكلبة، كأْطباء

األعراب. نوادر من وهي «خمسة». عليه وكان
ره، بمؤخَّ يَحِفزها90 صها، تقمَّ قد رأيته فقال: وامرأة، رجل عىل أعرابيٍّا استشهدوا
َخلخالها ورأيت تبطَّنها، قد رأيته آخر: وقال املسلك. عيلَّ وخِفي بمقدَّمه، ويجذبها

بعُد. بيشءٍ يل ِعلم وال عاليًا، نَفًسا وسمعت شائًال،
هذا وإذا بينهم، الناس وحجز بهذا، فالتفَّ حجًرا تناَول قد هذا رأيت أعرابي: وقال

يستدمي.

أثبتناه. ما والصواب غلط، وهذا يخفرها. تقمصها، نسخة: يف يحفزها. تقمصها، 90
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يب الشَّ يف كالم (48)

وقال املنيَّة. ِخطام الشيب عاصم: بن قيس وقال اآلخرة. نذير الشيب بعضهم: وقال
ِعلَّة الشعر وموت الشعر، موت الشعر َشيب الحكيم: وقال املوت. توءَم الشيب آخر:
يب الشَّ همي: السَّ وقال املوت. مراحل أول يب الشَّ سليمان: بن املعتمر وقال البرش. موت
الِكَرب. ُعنوان الشيب النَّمري: وقال الكتاب. تاريخ الشيب العتَّابي: وقال الِحمام. تمهيد

الِعبادي: زيد بن َعدي وقال

ن��ذي��ُر؟ ل��َح��يٍّ ِم��ث��لُ��ه وه��ْل ��رِّ ال��شَّ نُ��ذُِر م��ن ��واِد ال��سَّ وابْ��ِي��ض��اُض

اآلخر: وقال

ِق��ن��اع��ا ب��ي��اٍض م��ن ال��رَّأُس واك��تَ��س��ى ش��اع��ا ال��َم��ف��اِرِق ف��ي ��ي��ُب ال��شَّ أص��ب��َح
ِن��زاع��ا إال ال��ق��ل��ي��ُل ي��أب��ى ث��م ق��ل��ي��ًال إالَّ ال��ش��ب��اُب ولَّ��ى ث��م

ألشعب كلمات (49)

غري عند من جاء معروفك ألن قال: عندك. معرويف شكرَت ما ألشعب: رجل وقال
املسجد: أهل بعض له فقال مرًة، الصالَة أشَعُب ف وخفَّ شاكر. غري إىل فوقع ُمحتِسب،

رياء. يُخالطها لم ألنه فقال: ا. جدٍّ صالتك فَت خفَّ

الُخطباء من بعضاملتكلِّمني كالم (50)

بطول تغرتنَّ ال أخي، الطيِّبني. املقرَّبني أنبيائه عىل والسالم أهله، هو كما هلل الحمد
مُلهِديها يجب ما أقل فإن معصيته؛ يف هللا نعمة تُعِملن وال الشكر، تضييع مع السالمة
فرجعت نافرة أقشعت ولقلَّما نَوافر، النِّعم أن واعلم مخالفته. يف ذريعًة يجعلها أال
باب واستفِتح الجوار، بكرم منها الراهن واستِدم بالتوبة، شاردها فاستدِع ِنصابها، يف
إذا قريب عما ُمتقلص غري عليك هللا ِنَعم ِسرت ُسبوغ أن تحسب وال التوكُّل، بحسن املزيد
يف وأثبت مغبًَّة أوىل فهو إلمالء؛ أو بَغتًة هللا أمر يأتيَك أن ألخىش وإني وقاًرا. هلل ترُج لم
من يؤَت لم العامل الجاهل إن تعمل. وال تعلم أن من خريٌ تعمل وال تعلم ال وَألن ة. الُحجَّ
عن ُمفِصًحا الحق له وأعرب الُحجة، قهرته كمن وليس بربوبية، استخفاف وال نية، سوء
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عن نفسه فأسمحت وتعاىل، تبارك هللا عىل الشهوة، من والخسيس الغفلة، فآثَر نفسه،
وتذكَّر عليك، هللا ِنَعم وادرس نفسك، وراجع عقلك، فاستِرش العقوبة. ألبد وأسلمها الجنة،
البالء أظلَّ فقد الطاعة؛ عىل وَمشحذة للشهوة، وَمردعة للحياء، َمجلبة فإنه إليك؛ إحسانه
ع. الترضُّ وطول النزع، برسعة سطواته، وجوائح شؤبوبه، َغْرب عنك فكفِكف قد. كأْن أو
التمنِّي، وطول الفكرة، إهمال الَعرفج؛ يَبيس يف النار من العقل يف أرسع هي ثالٌث
ُسًدى؛ اإلنسان وال همًال، الجنة وال عبثًا، النار يخلق لم هللا إن الضحك. يف واالستغراب
غنيٍّ وكلُّ ُمفارق، قريٍن وكلُّ ناقص، زائٍد فكلُّ البرشية؛ وعجز العبودية، ِرق فاعِرتف
مدبَّر، ُمذاٌل فإنه األقران؛ عىل وصال الُعجب، وأبطره الُخيالء، به عصفت وإن ُمحتاج،
فيسترشي اللمحة تُرضيه النعمة. بِطر شِبع وإن املحنة، سِخط جاع إن . ميرسَّ ومقهوٌر
َمريرته، وتنتقض ُمنَّته، لذلك تنفسخ حتى َشفًقا، فيستطري الكلمة وتُغضبه َمرًحا،
مع ويَسَلم الحياطة، تُوبقه لبيٍب من وَللَعجب ُحجته. عليه وتنترش فريصته، وتضطرب
لم كيف نِيس؛ عِلم وإن عِمي، أهمل إن بالعاقبة؛ يشعر وال الثقة، من ويؤتى اإلضاعة،
الحجة، وضوح وعن الدالئل عن أعِمَي يحميه؛ ذائًدا والتوكُّل يُنجيه، َمعِقًال الحق يتَّخذ
واعتدال العقيدة صحة مع الصفة هذه توجد وكيف النفيس؟ اآلجل عىل الخسيس آثَر أم

الباقي؟ الكثري عىل الفاني القليل بإيثار العقل رائد يُشري وكيف الفطرة؟
يَثنيك ال صار حتى — َمجناه ُقرب مع الحظ تناول عن أقعدك الذي أظن وما
ونأت املوعظة، سمعك عىل ثقلت وحتى الجنة، َفوُت عَزماتك يف يقدح وال الوعيد، زجُر
وإيثار بالُهَوينى، واألُنس الراحة، واعتياد التقصري، مجاورة طول إال — الِعربة قلبك عن
ال رأى بما يعترب لم من فإن فيه؛ الفكرة وأِدم املوت فاذُكر السوء؛ قرين وإلف األخف،
ما قبيح عن لك يكشف ال الِعربة مواقع من بالعيان يوجد ما كان وإن يرى. ال بما يعترب
عىل الوهن واختيار هللا، حق عىل باطلك إيثار من — فيه أصبحت ما وُهجنة عليه، أنت
للَمقت، والتعرُّض العار، واصطناع الدُّون، عىل واإلشفاق الحزم، عىل والتفريط القوة،
سوء عن ونقلك تحريكك عن بالعجز أحرى الغيب فُمستنبَطات — العائب لسان وبسط
أن قبل قوَّتك، من الِخذالُن أفضل ما واستبِق للُبِّك، فاستحي ربك، عىل آثَرتها التي العادة
َغرب وتفلُّ امَلذلَّة، تُثمر املعصية أن عِلمَت أَوما العجز. عليه ويشتدَّ الطبع، عليه يستويلَ
كنَف من نفسه امُلخِرج الخطيئة، بذلِّ امُلستشعر أن عِلمت ما بل السالطة؟ مع اللسان
يُشاَور ال املجلس، َقيصُّ املروءة، َزِمر الثناء، قِطُف الفاحشة، بدنس َ املتحيلِّ العصمة،
ملن ويََرضع عليه، يسطو كان من يُسالم الرُّواء؛ جميل وهو يُصدَّر وال بَزالء، ذو وهو
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غامض الداني، القريب بُقربه ويُثَلب الشانئ، امُلبِغض بحاله يَجذَل إليه؛ يرغب كان
كلمة، كل عند اإلسكات ع يتوقَّ الُحجة، ُمتلجلج الكالم، نَْزر الصوت، ضئيل الشخص،
عىل جنى ما سوء قطعه ولكن فضيلته، وحسن لُبه، ورصيح مزيَّته، فضل يرى وهو
سقوط من يمتنع وكيف بإدهانه؟ العقول لهجت الخليقة عيون عليه تطَّلع لم ولو نفسه،
ه يتغشَّ لم ولو الهدى؟ طائع وُسِلب التقوى، ِحلية من عِرَي َمن امُلتفرِّس، وظن القدر
وَهن ولفسخه الُحجة، ألرضعته ربه، مخالفة من إليه احتجن ما وقبيح رسيرته، ثوب
أهل وإدالل الكالم، يف الطهارة ذوي اقتدار عن قاَرف، ما بقبيح العلم ولقطعه الخطيئة،
فهو األكرب الجزاء يوم كان فإذا الدنيا؛ عاجل يف الخاطئ حال وهذه النداء. يف الرباءة
وُحب الُفكاهة، وإلف العجز، عادة فاحذر تؤدَّى؛ ال وعاريٌة يُفادى، ال وأسريٌ يَُفك، ال عاٍن
أعقابها. يف الندم وضعف منها، الفائت عىل ف والتأسُّ للخطيئة، االكرتاث وقلة الكفاية،

فاحذر رائيًا؛ كان وإن وأعمى ُمتحرًكا، كان وإن ميت فإنه القايس؛ إليك أنعى أخي،
وأراٌك الُعقام، والداهية العاقر، وهاء الشَّ وهي الطَّبَع، وأمارة الخطايا، رأس فإنها القسوة
هاذيًا، يكن لم ما املقرصِّ يعظ أن بأس وال َرشرها. من وتستقبس حبائلها، يف تركض
ما وإيَّاكم هللا علَّمنا منه. أعلم هو من إىل علم حامِل وُربَّ َقدَره. عرف امرٌؤ يهلك ولن

والسالم. ُكلِّْفنا. ما تأدية عىل وإيَّاكم وأعاننا نجاتنا، فيه
فيه أزيد الذي كان إذا عليك وما فقال: الحديث، يف تكذب إنك لحباب: وقلت قال:
جيِّد لفٍظ عىل إال األمر يدور وما كذبه، ك يرضُّ وال ِصدقه، ينفعك ما فوهللا منه، أحسن

كالمك. وذهب لسانك، لتلجلج ذلك أردت لو وهللا ولكنك حسن، ومعنًى

لبعضاألعراب نوادر (51)

ماذا؟ يفعل قال: هللا. رسوَل محمًدا أن أشهد يقول: رجًال أعرابي سمع الحسن: أبو قال
به، العمل والرابع الحفظ، والثالث االستماع، والثاني الصمت، العلم أول يُقال: وكان

نرشه. والخامس
َزَلْلتُْم «َفِإْن عنه: تعاىل ريضهللا الخطاب بن عمر زمن يف رجل قرأ قال: الحسن أبو

يكون.91 ال األعرابي: فقال َرِحيٌم»، َغُفوٌر هللاََ أَنَّ َفاْعَلُموا اْلبَيِّنَاُت َجاءَتُْكُم َما بَْعِد ِمْن

هذه عىل اآلية فقراءة طبعه، سالمة من وهذا وغفران، رحمة مقام ليس املقام أن األعرابي يريد 91

املقام. ُمقتىض وهذا حكيم. عزيز هللا أن فاعلم والصواب: خطأ، الصورة
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املهدي يَدي بني واعظ (52)

تكلَّم. فقال: الكالم، يف له يأذن أن فسأله الجليل، عبد بن صالُح املهدي عىل ودخل قال:
وعن عنهم األداء مقام ُقمنا إليك، الوصول من غرينا عىل ر توعَّ ما علينا َسُهل ملا إنَّا فقال:
الكتمان عذر انقطاع عند والنهي األمر فريضة من أعناقنا يف ما بإظهار ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
الحق إيثار كتابه وحَملة هللا ووعدَت التواضع، بميسم اتَّسمَت حني سيَّما وال التقيَّة، يف
األداء موعود عىل ينا مؤدِّ ليتم التمحيص، مشاهد من مشهٌد وإيَّاك فجَمعنا سواه، ما عىل
والعالنية، الرس اختالف يف إيانا هللا تمحيص نا يردَّ أو القبول، موعود عىل وقابلنا عنهم،
عنه هللا حجب من يقولون: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب كان فقد الكاذبني؛ بِحلية ويحلِّينا
هللا أهدى ومن عنه. وأدبر العلم إليه أقبل من عذابًا منه وأَشدُّ الجهل. عىل عذَّبه العلم
إليك هللا أهدى ما فاقبل بها، وقرصَّ هللا هدية عن رغب فقد به يعمل فلم علًما إليه
إعالم منَّا يُخلفك ال فإنه ورياء؛ ُسمعة فيه قبوًال ال وعمل، تحقيٍق قبوَل ألسنتنا من
وتعاىل تبارك هللا وطَّن فقد غفلة؛ من لك تذكري أو تعلم، ما عىل مواطأة أو تجهل، ملا
فقال: املخرج، عىل وداللًة التمادي، من وتحصينًا فات، عما تعزيًة نزولها عىل ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّه
عىل هللا فأطِلِع اْلَعِليُم﴾. ِميُع السَّ ُهَو إِنَُّه َِ ِباهلل َفاْستَِعذْ نَْزٌغ يَْطاِن

الشَّ ِمَن يَنَْزَغنََّك ا ﴿َوإِمَّ
يُرى ذلك تفعل لم إن فإنك األهواء؛ ومنابذة الحق إيثار من القلوب به هللا يُنور بما قلبك

باهلل. إال قوة وال حول وال فيه. عليك هللا وأثر أثرك

له سقطت سنٍّ عن معاوية تعزية (53)

األعضاء إن املؤمنني، أمري يا فقال: أسنانه، سقطت وقد معاوية عىل رجل ودخل قال:
وارثتك. يجعلها ولم وارثها جعلك الذي هلل فالحمد بعًضا؛ بعضها يرث

لولده العزيز عبد بن عمر تأبني (54)

حني العزيز عبد بن عمر شِهد أنه ان حسَّ بن زياد ثنا حدَّ قال: ُعليَّة بن إسماعيل ثنا وحدَّ
زيتون، من خشبتنَي قربه عىل وجعلوا باألرض، قربه عليه ُسوِّي فلما امللك، عبد ابنه دفن
قائًما واستوى الِقبلة، وبني بينه قربه جعل ثم ِرجَليه، عند واألخرى رأسه، عند إحداهما
يل هللا وهبك ُمذ ِزلُت وما بأبيك، بَرٍّا كنت فقد بُني؛ يا هللا رِحمك قال: الناس، به وأحاط
وضعتك منذ فيك هللا من لحظي أرجى وال بك مرسوًرا قط كنت ما وهللا وال مرسوًرا، بك
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وتجاَوز عملك، بأحسن وجازاك ذنبك، لك هللا فغفر إليه، هللا ك صريَّ الذي املوضع يف
هللا، بقضاء رضينا وغائب، شاهد من بخري لك يشفع شافع كل هللا ورِحم سيئاتك، عن

العاملني. رب هلل فالحمد ألمره؛ وسلَّمنا
انرصف. ثم

معاوية بن عمرو حديث (55)

يل قال قال، أبيه عن املبارك بن طارق أخربني قال، عمر بن عبيد بن محمد وحدَّثني
منترش الِعيال، كثري السن، حديث وأنا الدولة هذه جاءت ُعتبة: بن معاوية بن عمرو
أفدَي أن عىل عزمت ذلك رأيت فلما أمري، ُشهرش إال قبيلة يف أكون ال فكنت األموال؛
امللك. عبد بن سليمان األمري باب عند واِفني أْن إيلَّ فأرسل املبارك: قال بنفيس. ُحَرمي
فقلت: قال: مسدولة. َوْيش ورساويل ُمطبَق، أبيض طيلساٌن عليه فإذا فأتيته قال:
ال قال: اليوم. هذا لباس من ليس هذا إن بأهلها؟ الحداثة تصنع ما هللا، سبحان يا
طيلسانه، وأخذت طيلساني فأعطيته قال: ترى. ما أشهى إال ثوب عندي ليس لكن وهللا،
ثنا حدِّ له: فقلت قال: مرسوًرا. إيلَّ خرج ثم فدخل قال: ركبتَيه. إىل رساويله ولويت
هللا أصلح فقلت: ذلك، قبل يَرني ولم عليه، دخلت قال: األمري. وبني بينك جرى ما
سامًلا. رَددتَني وإما غانًما، قِبلتَني فإما عليك، فضلك ودلَّني إليك، البالء لَفظني األمري،
عيلَّ أقبل ثم سامًلا. غانًما فتكلَّْم اقعد فقال: له، فانتسبت قال: أعرفك؟ أنت؟ من قال:
معنا، إليهن الناس أقرب أنت الالتي الُحَرم إن فقلت: قال: أخي؟ ابن يا حاجتَك فقال:
أجابني ما فوهللا قال: عليه. خيف خاف ومن بخوفنا، ِخفَن قد بعدنا، لهن الناس وأوىل
ولو مالك. عليك ر ويوفِّ ُحَرمك، ويحفظ دمك، هللا يحقن أخي، ابن يا فقال: بدموعه. إال
كن فقال: ظاهًرا؟ أو ُمتواريًا أكون فقلت: قال: لفعلت. قومك جميع يف ذلك أمكنني
فرغ فلما قال: وعمه. أبيه إىل الرجل يكتب كما إليه أكتب وهللا فكنت كظاهر. ُمتواريًا

إلينا. ترجع لم فارقتنا إذا ثيابنا إن مهًال، فقال: طيلسانه، إليه رددت الحديث من

النوكى بعضأحاديث (56)

فقال: والدايسة، الدنيا عن سئل أنه الرفاعي سعيد أبي عن ُحدِّثت النوكى أحاديث ومن
يسمع لم الدار، هذه من بائنة داٌر فهي الدايسة وأما فيها، أنتم التي فهذه الدنيا أما
وسقوفهم ِقثَّاء، من بيوتهم أن عندنا صحَّ قد أنه إال أمرها، من بيشء وال الدار بهذه أهلها
قالوا ِقثاء. من أيًضا وِقثاؤهم ِقثاء، من أنفسهم يف وهم ِقثاء، من وأنعامهم ِقثاء، من
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أمرها، من بيشء وال الدار بهذه يسمعوا لم الدار تلك أهل أن زعمَت سعيد، أبا يا له:
زيادًة. أعجب ثَمة فمن قال: كثرية. بأخباٍر عنهم تُخربنا وأراك لهم، نحن وكذلك

له. ذنب ال َملوم ُربَّ فقال: بالسمن، الَكْمأة األحنف عند رجل ذمَّ قالوا:
زياد: بن هللا ُعبيد مجلس يف قال رجًال أن ِعقاٍل بن شيبة عن مسلم، بن هللا عبد
النوكى آذان من كأنها برسيان، تمرة من أطيب يشءٌ ما رجل: فقال األشياء؟ أطيَُب ما

عامر: البن حارثة بن أوس وقال بُزبدة. علَّيتَها

ال��َم��ل��ع��ِب ق��دي��ُم ط��ف��اط��ُف��ه ِرخ��ٌو ف��وَق��ه تَ��خ��ِف��ُق ال��نُّ��وِك ُع��ق��اُب ظ��لَّ��ت
ال��َع��ق��َرِب ك��َع��ي��ِن خ��اش��ع��ٌة َخ��ْض��راءُ وزي��ِره وَع��ي��ُن يُ��وِع��دن��ي ظ��لَّ ق��د

أسماء بنت دجاجة أمهما ألمه، أخاه وكان الليثي، ُعمري بن هللا عبد بوزيره يعني
َلمية. السُّ

استقضاه املهدي وكان الُخزاعي، طليق بن هللا عبد بن خالد يف ُمناذر ابن وقال
الَعنربي: الحسن بن هللا ُعبيد وعزل

األواب��ِد َج��مُّ وال��دُّه��ُر ب��آِب��دٍة ب��ُم��ع��تَ��ِب ل��ي��س وال��دَّه��ُر َده��ُرن��ا أت��ى
خ��ال��ِد ال��نَّ��وِك ذي وب��اس��ت��ع��م��اِل ِخ��الًف��ا ل��ه ف��ي��ا ع��نَّ��ا ال��ل��ِه ُع��بَ��ي��ِد ب��َع��زِل
ق��ائ��ِد ولِ��ح��ي��ُة ٍم َس��الَّ ِخ��ي��ان��ُة تَ��ُص��دُّه ��ب��ي��ِل ال��سَّ ق��ص��ِد ع��ن ب��َح��ي��راَن
راِق��ِد ُح��ْل��ِم ف��ي نَ��ح��ُن أم وأح��داِث��ه وَص��رِف��ه ال��زَّم��اِن َري��ِب م��ن أذَِل��َك

أيًضا: وقال

وال��لُّ��ب��اْب ِس��رِّه��ا ف��ي ه��اش��ٍم م��ن ال��ذي ال��م��ؤِم��ِن��ي��ن ألم��ي��ِر ُق��ْل
ال��ع��ذاْب أَش��دُّ ف��ْه��و ب��خ��ال��ٍد ع��اَق��ب��تَ��ن��ا ��خ��ط��ِة ل��ل��سَّ ك��ن��َت إْن
ال��ِح��ج��اْب ع��ل��ي��ه ال��َج��ه��ُل َض��َرَب ق��د ال��ُه��دى س��ب��ي��ِل ع��ن أع��م��ى أَص��مُّ
ب��ال��ص��واْب َم��رًَّة ف��ي��ن��ا يُ��خ��ِط��ئ ال ك��ي��ف خ��ال��ٍد م��ن َع��َج��بً��ا ي��ا

وقال:

ب��َخ��ل��ي��ِق ل��ه��ذا ك��ن��َت م��ا ال��َه��ي��ث��ِم أب��ا ي��ا ال��ج��اث��ل��ي��ِق ب��ُح��ك��ِم ال��نَّ��اِس ف��ي يَ��ح��ُك��ُم خ��ال��ٌد
ال��ُح��ق��وِق وتَ��ع��ط��ي��ِل ل��ل��ظُّ��ل��ِم أن��َت ق��اٍض أيُّ ب��ُم��ِط��ي��ِق م��ن��ه ��ل��َت ُح��مِّ ِل��م��ا ك��ن��َت وال ال
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وقال:

ثَ��م��ان��ي��ن��ا ال��لِّ��صَّ ويَ��ج��ِل��ُد ال��ُم��ف��ت��ري ال��ق��اذِف ك��فَّ يَ��ق��َط��ُع
وال��دِّي��ن��ا ��نَّ��َة ال��سُّ ل��ن��ا يُ��ح��ِي��ي ح��اك��ٍم م��ن ل��ك وَرع��يً��ا َس��ق��يً��ا

ُزهرة: وقال

س��اِرِق ُح��رٍّ ح��دُّ م��ا يَ��ع��َل��ُم ع��اِل��ٍم ع��ل��ى دلَّ َم��ن ق��وُم ي��ا

آخر: وقال

ش��اِح��ُج أُخ��ي��ِف��ُش يَ��نْ��ه��ان��ي ظ��لَّ ول��و واح��ًدا ال��َه��وِل ع��ل��ى ��اءٌ َل��م��ضَّ وإنِّ��ي
َم��خ��اِرُج ال��رِّج��اِل ألك��ي��اِس وف��ي��ه��ا ك��ث��ي��رٌة أُم��وٌر ل��ل��نَّ��وك��ى تُ��ش��بَّ��ُه

آخر: وقال

تَ��دبُّ��را إالَّ األم��َر يَ��ع��ِرف��وَن وال يُ��ِص��ي��بَ��ه��م ح��تَّ��ى ��رَّ ال��شَّ يَ��ع��ِرف��وَن وال

غريه:

يَ��س��ت��ق��ي��لُ��ه��ا َوْف��َده��م وَردُّوا ع��ل��ي��ه��ا تَ��ع��اذَل��وا َض��ي��ٍم داِر ع��ن ظ��َع��ن��وا إذا

النابغة: وقال

الِزِب َض��ْرب��َة ��رَّ ال��شَّ يَ��ح��َس��ب��وَن وال بَ��ع��َده ش��رَّ ال ال��خ��ي��َر يَ��ح��َس��ب��وَن وال

بَري. الدَّ الرأَي هللا أخزى تقول: والعرب
فلما الكلبي، ُسليم بن الرحمن عبَد يارس بن ار عمَّ بن ر مطهَّ إىل اج الحجَّ ه وجَّ وقالوا:
له قيل وإنما — الغلط تَُحيت مع بالكتاب عليه ل وعجَّ َمدًدا، اج الحجَّ أتبَعه بُحلوان كان
الرحمن عبد عىل قِدم فلما بخاِنِقني، يُعِرضون وهم باملدد تَُحيٌت فمرَّ — غلطه لكثرة ذلك
بخاِنِقني؟ أَويُعَرضون قال: بعاِرِضني. يُخنَقون تركتهم قال: مددنا؟ تركت أين له: قال
أن أراد الرحمن عبد وكان رضط، يجلس ذهب وملا باِركني. يف تُخانْق ال اللهم نعم، قال:
قال: أردت. هذا ما قال: هللا. أصلحك فعلُت قد قال: تَِرضط؟ أال فقال: تَغدَّى؟ أال يقول:
استه. من هو وغلط فمي، من غلطت أنا فقال: غلطنا. كما غلط األمري ولكن صدقت،
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التعرُّضللتجارب وترك العبادة ِقبل من يُعرتى الذي البََله من باب (57)

عامر وكان قالوا: أكثر؟ فأيُّما والقرياط، الدانق تقولون: أسمعكم وائل: أبو قال كما وهو
صار فلما ونِسيَه، منزله إىل فقام عطاءه، أخذ قد وكان املسجد، يف الزبري بن هللا عبد بن
هللا، سبحان قال: املال؟ ذلك تجد وأين له: فقال به، ليأتيَه رسوًال بعث وذكره منزله يف
ُرسقْت الزُّبريي: الرحمن عبد بن سعيد قال قال، الحسن أبو له؟ ليس ما أحٌد أَويأخذ
فلعلَّ نعًال أتَّخذ أن أكره وقال: مات. حتى نعًال يتَّخذ فلم الزُّبريي هللا عبد بن عامر نعل

فيأثم. يرسقها أن رجًال
املحكوم من أفضل الُحكام وعامة الرعيَّة، من أفضل ة واألئمَّ الخلفاء إن وقالوا:
بهذا وِعلمهم املسلمني، عىل وأَردُّ بالحقوق، وأقَوم الدين، يف أفقه ألنهم ولهم؛ عليهم
ويُعم. يخصُّ هؤالء ونفع رءوسهم، ِقمم يعدو ال ذلك نفع وألن الُعبَّاد، عبادة من أفضل
أهل ومجالسة الناس معاملة وترك الوحدة آثَر ملن إال البََله تُورث وال تُدلِّه ال والعبادة
وما إمام. وال حاكم أعبدهم من يجيء ال صار حتى بُلًها، صاروا ُهنالك فمن املعرفة،
أقبل وال دعوته أرجو من أصحابي يف يقول: حيث السختياني أيوب قال ما أحسن

أبعد. حاكًما يكون أن من كان الشهادة يف يَُجز لم فإذا شهادته،
الشاعر: وقال

ال��َق��َدرا ع��اتَ��َب أم��ٌر ف��اَت إذا ح��ت��ى ل��ُف��رص��ِت��ه ِم��ْض��ي��اٌع ال��رَّأِي وع��اِج��ُز

قوله: الباب هذا غري ومن

ال��َول��ي��ُد َص��بْ��وتِ��ه ب��ع��َد ويُ��ع��ِت��ُب ش��رٍّا زاَد ُع��وتِ��َب ��ي��ُخ ال��شَّ م��ا إذا

وانتظار الصمُت العبادة أفضِل من وجهه: تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل وقال
الفَرج.

الشاعر: وقال

ال��َف��َرِج م��َن أدن��اه األم��ِر ف��أض��يَ��ُق َف��َرًج��ا ف��ان��ت��ِظ��ْر أم��ٌر تَ��ض��ايَ��َق إذا

الفرزدق: وقال

اع��ت��م��اُده��ا يَ��ِض��ْره ل��م وِط��ئَ��تَ��ه إذا ��ه وأُمِّ ك��ال��ُح��واِر وَس��ع��ًدا وإنِّ��ي
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أعرابي: وقال

ج��اِه��لُ��ه أن��ا ال��ذي األم��َر ��ُرن��ي تُ��ب��صِّ ك��أنَّ��م��ا ِع��ْرس��ي ب��ال��َع��ي��ِش تُ��ع��لِّ��ُم��ن��ي
يُ��زاِي��لُ��ه ح��ي��َن يَ��ل��َق ل��م ك��أْن وك��لٌّ وب��ال��ِغ��ن��ى ي��وًم��ا ب��ال��ف��ق��ِر ال��ف��ت��ى يَ��ِع��ي��ُش

آخر: وقال

تُ��ل��ثَ��ُم ح��ي��َن َل��ثْ��ُم��ه��ا َل��ذي��ذٌ ـ��ن��اي��ا ال��ثَّ��ـ ب��اِرُد أنَّ��ك ال��ل��ِه وبَ��ي��ِت َش��ِه��دُت

غريه: وقال

ال��َه��ي��ك��ِل ال��ِح��ص��اِن َدْوَس ُدْس��ت��ه��ا ق��د أنَّ��ن��ي ُم��ِغ��ي��رُة ي��ا يَ��ع��َل��ُم ال��ل��ُه
ِل نُ��زَّ ل��َق��وٍم يَ��ش��ِوي��ه��ا َع��ْج��الَن ش��اتَ��ه ��ِب ال��ُم��ق��صِّ أْخ��ذَ وأخ��ذتُ��ه��ا

آخر: وقال

َل��ِط��ي��ُف ِم��ن��َك ال��َك��ْش��َح وأنَّ ـ��ن��اي��ا ال��ثَّ��ـ ب��اِرُد أنَّ��ك ال��ل��ِه وبَ��ي��ِت َش��ِه��دُت
َع��ِف��ي��ُف ب��ِه��نَّ تَ��خ��لُ��و إذ وأنَّ��ك َخ��ل��َج��ٌم ال��ذِّراَع��ي��ِن م��ش��ب��وُح وأنَّ��ك

آخر: وقال

َك��ع��اِب ح��اص��ن��ٍة َف��ْرَج ح��َم��ي��تُ��م ُح��َص��ي��ٍن أو ِوزاٍر م��ن ف��َه��الَّ
ال��ِق��راِب َق��ع��ِر م��ن ��ي��ِف ال��سَّ َم��َح��لَّ م��ن��ه��ا ح��لَّ ق��د أنَّ��ه وأُق��ِس��ُم

آخر: وقال

ال��بَ��خ��ي��ُل؟ ال��دَّع��ِة ذو يَ��ُس��وُد وك��ي��َف تُ��ع��نَّ��ى ول��ْن تَ��ُس��وَد أْن أتَ��رُج��و

الُهذيل: وقال

ط��وي��ُل َم��ط��َل��بُ��ه��ا َص��ْع��داءُ ل��ه��ا ف��اع��َل��ْم األق��واِم س��ي��ادَة وإنَّ

الخَطفى: بن جرير وقال

ب��ال��بُ��خ��ِل؟ ءَ األِخ��الَّ يُ��رض��ي ال��ذي ذا وم��ن بَ��خ��ي��ل��ٌة وأن��ِت أرض��ى أْن تُ��ِري��دي��َن
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ُقوهي: بن ان حسَّ بن إسحاق وقال

َس��ه��ُل وُم��ن��ح��َدٌر َح��ْزٌن َم��ص��َع��ٌد ل��ه��ا ث��ن��يَّ��ٌة ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي ال��نَّ��دى وُدوَن
َج��ْزُل ن��ائ��َل��ه أنَّ ل��و ان��ق��ض��ى م��ا إذا يُ��ِن��ي��لُ��ه نَ��ي��ٍل ك��لِّ ف��ي ال��ف��ت��ى وودَّ

آخر: وقال

يَ��ُس��وُد م��ن يُ��س��وَُّد م��ا ل��ش��يءٍ َص��ب��اٍح ذي إق��ام��ِة ع��ل��ى ع��َزم��َت

آخر: وقال

ُظ��ْل��م��ي م��ن تُ��ح��اِوُل م��ا م��ن��ه وأع��َج��ُب ��ًف��ا تَ��ن��صُّ ِم��ن��َك ح��اَول��ُت إْن وتَ��ع��َج��ُب
َش��تْ��م��ي وم��ن ال��رِّج��اِل َش��ت��ِم م��ن ل��ِع��رِض��َك ش��ات��ًم��ا ف��ي��ك م��ا يَ��ك��ف��ي��َك َح��س��ٍن أب��ا

آخر: وقال

ألْم��ِر ش��تَّ��ى م��ن ��ع��َت ُج��مِّ ل��ق��د راٍم ل��َس��ه��ِم ال��ِح��م��اُر ق��اَل ك��م��ا

آخر: وقال

نَ��ْس��ِر ِري��ِش م��ن ُج��الل��ٍة وَم��ت��َن ِق��ْدٍح رأِس ف��ي ح��دي��دًة أراَك

آخر: وقال

ك��ث��ي��ُر بَ��ش��ٌر ب��َم��وتِ��ه يَ��ُم��وُت ش��يءٌ م��اَت ِم��ث��ل��ي م��اَت م��ا إذا

عاصم: بن قيس يف يقول حيث الطبيب، بن َعبْدة منه وأشَعُر

تَ��ه��دَّم��ا ق��وٍم بُ��ن��ي��اُن ول��ك��نَّ��ه واِح��ٍد ُه��ْل��َك ُه��ْل��ُك��ه َق��ي��ٌس ك��ان ف��م��ا

املعنى: بهذا شبيه يف القيس امرؤ وقال

أن��ُف��س��ا تُ��س��اِق��ُط نَ��ْف��ٌس ول��ك��نَّ��ه��ا َس��ويَّ��ًة تَ��ُم��وُت نَ��ْف��ٌس أنَّ��ه��ا ف��ل��و
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آخر: وقال

َق��لَّ��ِت ال��َع��ي��ِش ص��اِل��ِح ف��ي ي��دي رأي��ُت أنَّ��ن��ي ال��َع��ي��ِش ص��اِل��ِح ف��ي ��َدن��ي وزهَّ

أوس: بن َمْعن وقال

أذَه��ُل ل��ك ب��دا ل��و وق��ل��ب��ي ع��نِّ��ي ذاِه��ٌل َق��ل��بَ��َك أنَّ ل��ي ب��دا ول��ق��د
��ُل يَ��ت��ج��مَّ ال��ِق��ال ع��ل��ى ال��ك��ري��َم إنَّ بُ��ْغ��َض��ه يُ��خ��ِف��ي وْه��َو يُ��ج��اِم��ُل ك��لٌّ

ركَّاض: وقال

َس��ْه��م��ا َك��ِب��ٍد ع��ن يَ��ع��ِدل��َن ال ويَ��رِم��ي��ن ��وى ال��شَّ ف��ي م��ن��ه��نَّ ن��ح��ن ف��نَ��ْرم��ي نُ��رام��ي
ال��ِح��ْل��م��ا يُ��ث��لِّ��ب��نَ��ن��ا وَل��بَّ��اٌت ُوج��وٌه أش��َرَق��ت وال��َوش��َي ال��َح��ْل��َي ل��ِب��س��َن م��ا إذا
َع��ْل��م��ا َل��ونِ��ه��ا ف��ي يَ��ع��لُ��م��َن ُزبَ��ي��ريَّ��ًة ُق��َرش��يَّ��ًة ُح��ْم��رًة ��ب��وَب ال��سُّ وَل��يْ��َن

آخر: وقال

األح��َم��ُق ال��م��ائ��ُق يَ��ف��ع��ُل ك��م��ا ُن يَ��ُك��و ال ب��م��ا نَ��ْف��س��ي أُع��لِّ��ُل

آخر: وقال

َخ��َل��ُق ج��دي��ِده��ا ف��ك��لُّ ال��دُّن��ي��ا بَ��ه��ج��ُة ت��ولَّ��ْت
أِث��ُق ب��م��ن أدري ف��م��ا ك��لُّ��ه��ُم ال��نَّ��اُس وخ��اَن
ال��طُّ��ُرُق ُدونَ��ه��ا ُس��دَّت ِت ال��َخ��يْ��را َم��ع��اِل��َم رأي��ُت
ُخ��لُ��ُق وال ِدي��ٌن وال أَدٌب وال َح��َس��ٌب ف��ال

الدؤيل: األسود أبو وقال

أك��يَ��ُس ��دُّ ف��ال��سَّ ال��س��دَّ ذَكَّ��روك ف��إْن ب��يْ��نَ��ن��ا ال��َم��ج��ازَة َس��دُّوا ِج��ي��رٌة ل��ن��ا
أم��َل��ُس ال��خ��ط��اط��ي��ِف ُص��ق��ُع ب��ه يَ��ِزلُّ ح��ائ��ٌط ب��ال��داِر أل��ص��ق��َت م��ا خ��ي��ِر وم��ن

آخر: وقال

َدِن��ي غ��ي��ُر َرج��ٌل ِم��ن��ك��م ل��ي��س ِب��ُك��ُم أتَ��تْ��ن��ا أمٌّ ع��ِق��م��ْت
َرِخ��ي ب��اٍل ف��ي ذاك م��ن ك��ن��تُ��ُم َش��َرًف��ا ع��دُّوا ال��ن��اُس م��ا وإذا
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آخر: وقال

ال��بَ��الءُ أْغ��ن��ى إْن ال��ل��ِه ب��َح��م��ِد بَ��َل��ون��اَك ق��د
س��واءُ وال��َج��ح��ُد َم��واع��ي��ِدَك ك��لُّ ف��إذا

آخر: وقال

َل��ِك��ي��ع��ْة نَ��ْف��ٍس ذا ف��ُك��ن��َت ل��ل��َم��دي��ِح ه��َززتُ��َك ول��ق��د
ال��رَّق��ي��ع��ْة اب��ِن ال��رَّق��ي��ِع اب��ِن ال��رَّق��ي��ِع اب��ُن ال��رَّق��ي��ُع أن��َت

آخر: وقال

َم��ط��َل��ُع ��الل��ي��ِم ال��سَّ ف��ي إل��ي��ن��ا ول��ي��س ب��ه يُ��رت��ق��ى ُس��لَّ��ٌم أُن��اٍس ل��ك��لِّ
بَ��ل��َق��ُع ه��بَ��ْط��ن��اه إْن ِح��ج��اٍز وك��لُّ ب��ه ل��م��ن ِح��ج��اٌز ال��ُق��ص��وى وغ��اي��تُ��ن��ا
ف��يَ��رتَ��ُع ال��ب��الِد وح��ُش َوح��ِش��ن��ا إل��ى وي��ن��ت��م��ي َوح��ٍش ك��لُّ م��نَّ��ا ويَ��ن��ِف��ُر

آخر: وقال

ِدف��اف��ْة َخ��ي��ُل َل��َج��َرت نُ��ك��وًص��ا َخ��ي��ٌل َج��َرت ل��و
َم��خ��اف��ْة َخ��ي��ُل وال ال رج��اءٍ َخ��ي��ُل ال ه��ي

الُخَزيمي: وقال

��ِل��ِف ال��صَّ ال��َف��ْج��ف��اج��ِة م��ن واه��ُرْب ُدَل��ٍف أب��ي م��ن ِث��ي��ابَ��ك اخ��َل��ْع
��َدِف ال��صُّ ك��ُدرَِّة يُ��ض��يءُ وج��ٌه ُدَل��ٍف أب��ي م��ن يُ��ع��ِج��ب��نَّ��َك ال
��َرِف ال��شَّ ُم��ولَّ��َد ال��َف��ع��اِل ع��ن��َد ُدَل��ٍف أب��ا أخ��ي رأي��ُت إنِّ��ي

األعرابي: ابن وأنشد

َح��َس��ن��ْة ب��ُف��الٍن وُظ��ن��وٌن ِث��َق��ت��ي ب��ُف��الٍن أه��ل��َك��تْ��ن��ي
َس��ن��ْة بَ��ع��ِد م��ن م��ن��ه خ��ي��ًرا ِن��ل��ُت َرج��ٌل ُش��ك��ًرا يَ��س��ت��وج��ُب ل��ي��س
َم��س��ج��ن��ْة ف��ي أدَخ��َل��ه ط��َم��ًع��ا رأى ال��طَّ��ي��ِر م��ن ك��ال��ه��ادي ك��ن��ُت
َم��س��ك��ن��ْة ف��ق��ٍر ب��ع��ِد م��ن أوَرثَ��ت ف��اق��ًة ص��دي��ق��ي ُق��ْرُب زاَدن��ي
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وأنشدنا:

أواِص��ُره ق��ري��بً��ا ك��ان��ت وإْن ه��وانً��ا ف��أْولِ��ه ال��َه��واَن أوالَك ال��َم��رءُ إذا
ق��اِدُره أن��َت ال��ذي ال��ي��وِم إل��ى ف��ذَْره تُ��ِه��ي��نَ��ه أْن ع��ل��ى تَ��ق��ِدْر ل��م أن��َت ف��إْن
ع��اِق��ُره أنَّ��َك أي��ق��نَ��َت إذا ��ْم وص��مِّ ُق��درٌة ل��َك تَ��ُك��ْن ل��م م��ا إذا وق��اِرْب

األعراب: ُظرفاء بعض وقال

رائ��ِب م��ن ب��ُج��رع��ٍة ع��ل��ي��ه ف��اض��ِرْب َل��ج��اج��ًة ال��ف��ؤاِد م��ن َخ��ِش��ي��َت وإذا

قوله: شكل من وهذا

أخ��ي��ُب ال ذَك��رتُ��ِك إذا وك��ن��ُت ض��بٍّ��ا ف��اص��ط��دُت ِذك��رًة ذَك��رتُ��ِك

امُلحَدثني: بعض وقال

ب��ال��َع��زِل ال��ِه��ج��راَن وأش��بَ��َه ب��ال��َوص��ِل اإلْم��رَة أش��بَ��َه م��ا

الخنساء: وقالت

ال��ج��اُر بَ��يْ��تَ��ه يُ��خ��ِل��ي ح��ي��َن ِل��ِري��ب��ٍة ب��س��اح��ِت��ه��ا يَ��م��ش��ي ج��ارٌة تَ��َره ل��م
إس��واُر ال��بُ��رِد َط��يِّ ت��ح��َت ك��أنَّ��ه ِع��م��ام��تُ��ه تَ��دنَ��ْس ل��م ال��رَُّدي��ن��يِّ ِم��ث��ُل

آخر: وقال

ال��ب��اِب َف��تْ��ح��َة س��نَّ��ى َه��يْ��ذاَن وِم��ث��ُل ُم��غ��َل��ق��ٌة واألب��واُب َه��يْ��ذاَن ن��اَدي��ُت
��اِب وجَّ غ��ي��ُر وَق��ل��ٌب ج��م��ي��ٌل َوج��ٌه َم��ض��اِربُ��ه تَ��ف��لُ��ْل ل��م ك��ال��ِه��ن��ُدوان��يِّ

آخر: وقال

س��تُ��ق��ِل��ُع َدرٍّ ذاِت س��م��اءٍ وك��لَّ َم��رًَّة تَ��س��ُك��ُن َس��وَف ِري��ٍح ك��لَّ أرى
تُ��رِض��ُع ل��ع��لَّ��َك تَ��ج��َه��ْد ال ال��َوي��ُل ل��َك ح��ال��بً��ا ق��اَم إذا ب��ق��وَّاٍل ول��س��ُت
��ُع نَ��ت��وسَّ ب��م��ا نَ��م��ذُْق ول��م ج��ِه��ْدن��ا َح��ل��ِب��ه��ا ُدوَن ب��م��ا ج��ادت إذا ول��ك��ن
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آخر: وقال

ق��ري��ِب َم��داُه أق��ص��ى أَج��ٍل إل��ى وغ��اي��ِت��ي أُم��وَت أْن رج��اٌل تَ��م��نَّ��ى
وَم��ِش��ي��ب��ي ك��لَّ��ه َش��ب��اب��ي ل��ِب��س��ُت ب��ع��َدم��ا ال��دَّه��ِر آِخ��ِر ف��ي َرْغ��ب��ت��ي وم��ا
وُض��روب��ي؟ ِم��ن��ه��ُم ُق��رون��ي وب��اَد ِم��ن��ه��ُم ل��س��ُت ك��أْن َق��وٍم ف��ي وأص��ب��ح��ُت

وقال:

ودَُّع��ون��ي ال��َغ��رام��َة وأك��ث��رُت م��ال��ي َق��لَّ ��ا ل��مَّ ال��نَّ��اَس رأي��ُت
راَج��ُع��ون��ي َل��َك أبَ��ا ال ُه��م إذا َوْف��ري وث��اَب َغ��ِن��ي��ُت أْن ��ا ف��ل��مَّ

آخر: وقال

ال��طَّ��ب��ي��ِب ب��يَ��ِد َس��ق��اُم��ن��ا ف��ص��اَر َم��ِرْض��ن��ا إذا نَ��س��ت��ط��بُّ وك��نَّ��ا
��ري��ِب؟ ال��شَّ ب��ال��م��اءِ نَ��َغ��صُّ ون��ح��ُن ب��َش��يءٍ ��تَ��ن��ا ُغ��صَّ نُ��ِج��ي��ُز ف��ك��ي��َف

زيد: بن َعديُّ وقال

اع��ت��ص��اري ب��ال��م��اءِ ��اِن ك��ال��َغ��صَّ ك��ن��ُت َش��ِرٌق َح��ْل��ق��ي ال��م��اءِ ب��َغ��ي��ِر ل��و

املعروف وهو — الصواب هو والتُّوت بالباء، التُّوب ويُروى — اليماني التُّوت وقال
هنا: ه فكربَّ بتَُويت،

ح��اِج��بُ��ه؟ أن��ا ال��ذي ال��ب��اِب م��َن ُح��ِج��ب��ُت ب��ع��َدم��ا اإلذَن أط��لُ��ُب ب��اٍب أيِّ ع��ل��ى

آخر: وقال

��َج��ِر وال��ضَّ ال��َع��ج��ِز ب��ي��َن يَ��ه��ِل��ُك ف��ال��نُّ��ج��ُح َم��ع��َج��زٌة تَ��دَخ��ْل��َك وال تَ��ض��ِج��رنَّ ال

ِبرش: بن محمد وقال

ارتُ��ِت��ج��ا م��ا ك��لَّ م��ن��ه��ا يَ��ف��ت��ُح ��ب��ُر ف��ال��صَّ َم��س��اِل��ُك��ه��ا ان��س��دَّْت إذا األم��وَر إنَّ
َف��َرج��ا تَ��رى أْن ب��َص��ب��ٍر اس��ت��ع��ن��َت إذا ُم��ط��اَل��ب��ٌة ط��ال��ت وإْن تَ��ي��ئ��َس��نَّ ال
يَ��ِل��ج��ا أْن ل��ألب��واِب ال��َق��رِع وُم��دِم��ِن ب��ح��اج��ِت��ه يَ��ح��ظ��ى أْن ��ب��ِر ال��صَّ ب��ِذي أخ��ِل��ْق
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األعراب: بعض وقال

ُم��ب��اَرُك ال��ح��ي��اِة ف��ي ِع��ن��دي َل��َع��م��ُرَك ��ه��ا وك��فَّ ��ي ك��فِّ َض��مَّ ط��ع��اًم��ا ف��إنَّ
وتُ��داِرُك يَ��دي تَ��ْه��وي أج��ِل��ه��ا وم��ن ك��لَّ��ه ال��زَّاَد أس��ت��وِع��ُب أج��ِل��ه��ا ف��ِم��ن

آخر: وقال

نَ��ُف��وُر يُ��ق��اَد أْن َص��ع��ٌب ال��ُع��ج��ِم م��ن ُم��ق��َرٌم ��وُط ال��سَّ ��ن��ي م��سَّ ��ا ل��مَّ ك��أنِّ��َي
َوُق��وُر ��ي��اِط ال��سِّ َم��سِّ ع��ل��ى َص��بُ��وٌر ُم��وطَّ��أٍ ل��ئ��ي��ٍم م��ن رأي��ن��ا ق��د ف��ك��م
َض��ُج��وُر ��ي��اِط ال��سِّ َم��سِّ ع��ل��ى َج��ُزوٌع ُم��ش��يَّ��ٍع نَ��ْه��ٍد ال��ق��وِم ف��ي َك��َرٍم وذي

الُجالح: بن أَُحيحة وقال

ال��نَّ��اِس ع��ِن اس��ت��غ��ن��ى م��ِن ال��َغ��ن��يَّ إنَّ َرِح��ٍم وذي ُق��ْرب��ى ذي ك��لِّ ع��ن اس��تَ��غ��ِن
ل��بَّ��اِس ل��ل��دَّه��ِر إْرب��ٍة ذي ِل��ب��اَس َدع��ٍة وف��ي ِرف��ٍق ف��ي َع��ُدوَّك وال��بَ��ْس
ب��أح��الِس ام��ي ال��دَّ ِب��ُر ال��دَّ يُ��ض��َرُب ق��د ��ل��ٌة ُم��زمَّ أض��غ��اٌن يَ��ُغ��رَّنْ��َك وال

أيًضا: أحيحة وقال

خ��اِل وال ع��مٍّ وال ع��مٍّ اب��ِن م��ِن نَ��َش��ٍب ذو يَ��غ��ُرْرَك وال ُم��ْت أو اس��تَ��غ��ِن
ال��م��اِل ذو األق��واِم ع��ل��ى ال��ك��ري��َم إنَّ أع��ُم��ُره��ا ال��زَّْوراءِ ع��ل��ى أُِك��بُّ إنِّ��ي
ب��ال��وال��ي وال��م��اُل ع��ش��ي��رتِ��ه��م وع��ن أق��َرِب��ه��م ح��قِّ ع��ن ِع��ن��َده��م م��ا ي��ل��ُووَن

آخر: وقال

ف��واِض��لُ��ه ق��لَّ��ت األم��واِل ع��اِزَب أرى إنَّ��ن��ي ب��ال��م��دي��ن��ِة م��اًال س��أُن��ِب��ي��َك

آخر: وقال

بَ��ق��اءُ ال��ح��ادث��اِت َم��رِّ ُط��وِل ع��ل��ى ل��ه يَ��ُك��ْن ل��م إذا َف��ض��ٍل ف��ي خ��ي��َر وال
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األحنف: بن العبَّاس وقال

ال��َع��َس��ُل ذاَق��ه َم��ن ع��ل��ى يَ��ُم��رُّ َوص��ًال يَ��ذُق��ا ل��م ل��َم��ع��ش��وَق��ي��ِن ُح��بٌّ يَ��ْص��ُف ل��م

األعراب: ُسفهاء بعض وقال

وأْش��َع��ري أْش��َع��ُره��ا يَ��ل��ت��ق��ي أو ِر ��نَ��وَّ ال��سَّ أب��ا ال��ُح��بِّ ف��ي َخ��ي��َر ال
ال��َم��ب��َع��ِر ف��وَق ال��ُخ��ْص��ي��َة وأُط��ِب��َق

آخر: وقال

ال��طَّ��ري��ِق َظ��ه��ِر ع��ل��ى ُم��واَف��ق��ًة ع��اٍم ك��لِّ ف��ي َزْورٌة وح��ظُّ��َك
ال��ص��دي��ِق ع��ل��ى ال��ص��دي��ُق ب��ه يَ��ُع��وُد ش��يءٍ ك��لِّ م��ن خ��ال��يً��ا س��الًم��ا

ُعطارد: وقال

يَ��ت��خ��ذَّم��ا أْن األع��داءُ وج��اذَبَ��ه ال��تَ��وى إذا ال��ض��ع��ي��ُف ال��َح��ب��ُل يَ��ل��بَ��ُث وال
��م��ا ص��مَّ ب��ال��َع��ظ��ِم ع��ضَّ م��ا إذا وس��ي��ٌف م��ؤنَّ��ٌث َس��ي��ٌف ��ي��ف��اِن ال��سَّ يَ��س��ت��وي وم��ا

امللك: عبد بن يزيد بن الوليد يف إسماعيل بن ُطريح وقال

َل��ش��اِك��ُر وإنِّ��ي م��غ��ل��وبً��ا ��رُت ف��ق��صَّ ب��ي ص��نَ��ع��َت ف��ي��م��ا ��ك��ِر ال��شُّ اب��ت��غ��اءَ َس��َع��ي��ُت
ح��اِق��ُر ذاك م��ن اس��ت��ك��ث��رُت ِل��م��ا وأن��َت بَ��داه��ًة ال��َج��زي��َل تُ��ع��ط��ي��ن��ي ألنَّ��ك
وآِخ��ُر ال��َم��ك��ُرم��اِت ف��ي ٌل أوَّ ل��ه��ا ب��الَّ��ت��ي وأرج��ُع َم��غ��ب��وًط��ا ف��أرِج��ُع
وَم��ف��اِخ��ُر تَ��بْ��ت��ن��ي ��ا م��مَّ َم��ك��اِرُم تَ��ُق��ولُ��ه ل��ك��ْن ف��ي��ك ِش��ع��ًرا ُق��ل��ُت وق��د
آَخ��ُر ��ع��ِر ال��شِّ م��ن َض��رٌب ب��ه��ا يُ��راُد ب��ِص��ف��اِت��ه��ا تُ��ِح��ْط ل��م ع��ن��ه��ا َق��واِص��ُر

آخر: وقال

ذَنْ��ُب ل��ه ل��ي��س ب��ال��ذَّنْ��ِب وُم��تَّ��بَ��ٍع ب��َم��الم��ٍة يُ��ِص��ْب ل��م ُم��ِل��ي��ٍم م��ن ف��ك��م
َع��تْ��ُب ُخ��لَّ��ِت��ه َوص��ِل ف��ي يَ��ُك��ْن ل��م وإْن ِع��لَّ��ٍة َغ��ي��ِر ع��ن ص��دَّ ُم��ِح��بٍّ م��ن وك��م
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آخر: وقال

َم��ِل��ي��ُم وْه��َو الَم ق��د الئ��ٍم وك��م تَ��لُ��وُم وأن��َت ُع��ذًرا ل��ه ل��ع��لَّ

املقفع: ابن وقال له. ذنب ال ملوٍم ُربَّ األحنف: قال كما

يُ��ذِن��ِب ول��م َم��لُ��وٍم ف��ُربَّ ش��أِن��ه ف��ي ال��َم��رءَ تَ��لُ��ِم ف��ال

األنصاري: ثابت بن ان حسَّ بن الرحمن عبد بن سعيد وقال

َل��َس��ِع��ي��ُد َج��ن��ى م��ا إالَّ ال��ن��اِس م��ن س��ال��ًم��ا ويُ��ص��ِب��ُح يُ��م��ِس��ي ً ام��رأ وإنَّ

العصا.) كتاب وأوله الثالث الجزء ويتلوه الثاني الجزء (انتهى
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العصا كتاب هذا

أنبيائه وعىل ة، خاصَّ محمٍد عىل تعاىل هللا وصىلَّ باهلل، إال قوة وال حول وال هلل، الحمد
ة. عامَّ

ذلك شابَه وما والتبيني»، «البيان يف القول من الثالث الجزء تعاىل هللا أبقاك هذا
ة، املتخريَّ والنُّتَف املستحَسنة، الِفَقر ومن الُخطب، عيون من وشاَكله األحاديث، ُغَرر من
املنتَخبة. والجوابات املذاكرة، أشعار من ذلك يف يجوز ما وبعض املستخَرجة، واملقطَّعات
التسوية، ِباسم يتحىلَّ ومن عوبيَّة1 الشُّ مذهب بِذكر تعاىل هللا اسم عىل ونبدأ
الخصوم ومساجلة الكالم، مناقلة عند امِلخَرصة بأخذ العرب ُخطباء عىل وبمطاعنهم
الخصم، ُمجاثاة وعند امَلتْح، عند وباألرجاز ، يُقفَّ لم الذي واملنثور ى، وامُلقفَّ باملوزون
واملفاخرة، املنافرة عند األسجاع وكذلك واملحاولة، املجادلة نفس ويف املشاولة، وساعة
عند والقول السخيمة، وَسلِّ لح الصُّ مقامات ويف الَحمالة، ُخطب يف املنثور واستعمال

لهم فضل ال أن ويرون أمرهم، وتصغري العرب شأن تحقري إىل يذهبون الناس من ِفرقة الشعوبية: 1
العجم أنواع بعض ل يفضِّ من ومنهم والشعوب، األمم من بسواهم العرب يسوِّي من ومنهم غريهم، عىل
مع بذلك له تُقرُّ ال العرب أن عِلم سفيان بأبي معاوية استلحقه ملا أبيه بن زياد أن ذلك وَمنشأ عليهم.
وكان عدي، بن الهيثم ذلك عىل ثنَّى ثم نقيصة، كل بالعرب وألصق املثالب، كتاب فعمل بنَسبه، ِعلمهم
أصله ألن فيه؛ وزاد املثنَّى بن َمعمر ُعبيدة أبو ذلك جدَّد ثم منهم، يًا تشفِّ الرشف أهل يُعرَّ أن فأراد دعيٍّا
الورَّاق، الشعوبي غيالن نشأ ثم العرب. عىل العجم تفضيل يف فصيحة رسالٌة غرسية والبن يهودي.
ثم هاشم بني بَمثالب فيه بدأ اإلسالم، آداب عن خارًجا كتابًا الُحسني بن لطاهر فعمل ُمتزندًقا، وكان
بن هشام وكان ألًفا. بثالثني عليه طاهر وأجازه نقيصة، بكل وبََهتهم العرب، سائر ثم قريش بطون
ومناقبها، العرب مثالب يف كتابًا فوضعا املخزومي َسلمة بن وخالد ُشميل بن النرض أمر قد امللك عبد

ِذكر. الكتاب هذا يف لقريش وليس
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غري عىل يخرج حتى سالمته، وعىل سجيَّته عىل يجري اللفظ وترك واملعاهدة، املعاقرة
من عابوا الذي مع لوزن، تكلُّف وال قافية، التماس وال تأليف، اختالف وال صنعة،
إذا عليها واعتمادها بها، األرض وجه وخدِّ الِقِيس، أطراف عىل واالتكاء بالِعِيص، اإلشارة
الجموع، أيام يف العمائم ولزومهم مذاهبها، يف الحفل يوم وافتنَّت كالمها، يف استحفزت
ما وكل الصلح خطب يف وقيامها النكاح، خطب يف وجلوسها حال، كل يف املخارص وأخذ
رواحلهم عىل وخطبهم املجاورة، ُحرمة ق وحقَّ املحالفة، شأن وأكَّد الحمالة، باب يف دخل
والتعاقد النار، عىل والتحالف باألُكف، والتماسح الكبار، واملجامع العظام، املواسم يف
ريح، وهبَّت نجم، رسى ما قولهم: مثل الغموس، واليمني املؤكَّد، العهد وأخذ امِللح، عىل

اليَشُكري: ِحلِّزة بن الحارث قال ولذلك درة؛ جرٌة وخالفت صوفة، بحٌر وبلَّ

وال��ُك��ف��الءُ ال��ُع��ه��وُد ف��ي��ه َم ُق��دِّ وم��ا ال��َم��ج��اِز ذي ِح��ل��َف واذُك��روا
األه��واءُ ال��َم��ه��اِرِق ف��ي م��ا ـ��ُق��ُض تَ��ن��ـ وه��ل وال��تَّ��ع��دِّي ال��َخ��وِن َح��ذََر

َحَجر:2 بن أوس وقال «الجور». ويُروى: الخيانة، الخون:

ح��اِل��ُف3 ِل ال��ُم��ه��وِّ ن��اِر ع��ن ص��دَّ ك��م��ا ب��َوج��ِه��ه ص��دَّ ��م��ُس ال��شَّ اس��ت��ق��ب��ل��تْ��ه إذا

الُكميت: وقال

ه��وَّل��وا4 وم��ا ال��ح��اِل��ِف��ي��َن ل��دى ال��ُم��ح��ِل��ف��وَن أوَق��َد م��ا َك��ُه��ول��ِة

األول: وقال

ال��َح��َل��ق��ْة تُ��س��ِل��ُم وب��ال��ل��ِه ِر وب��ال��نَّ��ا وال��رَّم��اِد ب��ال��ِم��ل��ِح ح��َل��ف��ُت
ال��َوَرق��ْة ُغ��رََّة ال��نَّ��بْ��ُل وتَ��خ��ِض��َب ُم��ن��ع��ِف��ًرا ال��ج��واُد ي��ظ��لَّ ح��ت��ى

وُزهري النابغة نشأ حتى ُمَرض َفْحل أوس كان العالء: بن عمرو أبو قال األسدي، حجر بن أوس 2
٦٢٠م. أوس تُويف أوس. راوية ُزهري وكان ُزهري، من أشعر أوس كان األصمعي: وقال فأخماله.

وحش. ثور وصف يف والبيت الناس. ألحالف املتصدر املهول: 3
َدنة السَّ وكان عليها، ليحلف ناًرا أوقدوا إنسانًا يستحلفوا أن أرادوا إذا الجاهلية يف كانوا التهويل: 4

عليه. بها يهولون يشعر، ال حيث من ِملًحا فيها يطرحون
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األول: وقال

أع��َظ��ُم ه��َي ال��ت��ي ِت وال��الَّ وب��ال��نَّ��اِر ��ٌد ُش��هَّ وال��َج��م��ُع ب��ال��ِم��ل��ِح ل��ه��م ح��َل��ف��ُت

الِقِيس: إضجاع يف الُحطيئة وقال

ال��َم��ف��َخ��ِر ِع��ظ��اُم ُخ��دوُده��ُم ُص��ْع��ٍر ِق��ِس��يَّ��ه��م ُم��ض��ِج��ِع��ي��َن ل��َخ��ص��ٍم َم��ن أم

والِعِيص: بالِقِيس األرض وجه خدِّ يف ربيعة بن َلِبيد وقال

��ِب ُم��ح��جَّ ب��اِب ع��ن��َد ��راءِ ال��سَّ ب��ُع��وِج َع��ش��يَّ��ٍة ك��لَّ ال��ِب��ي��ِد ِص��ح��اَح نَ��ِش��ي��َن

وِمثله:

ال��ع��ص��ا َم��ي��َل األرِض ع��ل��ى أَط��ْل��ن��ا ال��َف��خ��اِر َف��ْض��َل ال��نَّ��اُس اق��ت��س��َم إذا

وِمثله:

َف��ي��َص��ال ُح��ْك��ًم��ا ال��ن��اِس ف��ي أيَّ��اُم��ن��ا ٍق ُم��ح��رِّ ي��وَم األرِض ف��ي ل��ن��ا ح��َك��َم��ت

الِقِيس: ِذكر يف ربيعة بن َلِبيد وقال

ال��رِّع��دي��ُد وأُرِع��َش ال��ِق��ِس��يِّ َق��رُع ��ه ع��مَّ ��راِدُق ال��سُّ إذا أه��اَب إْن م��ا

اإلسالم: يف ، ُكثريِّ وقال

ك��ال��ِغ��ض��اِب ال��َم��خ��اِص��ِر ب��أط��راِف خ��طُّ��وا ثُ��مَّ ال��َم��ن��اِب��َر َف��َرع��وا إذا

أضخم رأيتَه العرب أي العرب: بقايا من شيًخا معاوية سأل ُعبيدة: أبو وقال
وغطفان. أسد الحليَفني يف يَقِسم قوسه عىل ُمتوكئًا رأيته ُحذيفة، بن ِحصن قال: شأنًا؟

اإلشارة: يف ربيعة بن لبيد وقال

أق��داُم��ه��ا َرواس��يً��ا ال��بَ��ِديِّ ِج��نُّ ك��أنَّ��ه��ا ب��ال��دُّح��وِل تَ��ش��ذَُّر ُغ��ْل��ٌب
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امُلزني:5 أوس بن َمعن وقال

ال��رِّس��اال َع��ِج��َل إذ ال��ل��ِه ُع��بَ��ي��َد رس��وًال ع��نِّ��ي ُم��ب��ِل��ٌغ َم��ن أال
وم��اال َح��ًص��ى األك��ث��روَن ون��ح��ن ثَ��وٍر أب��ن��اءَ ُدونَ��ن��ا تُ��ع��اِق��ُل
��ب��اال ال��سِّ ل��ك ال��م��اِس��ِح��ي��َن أم��اَم ِردًف��ا ج��ئ��َت ال��ق��ب��ائ��ُل اج��ت��م��َع إذا
وال��َم��ق��اال ال��َم��ق��ادَة تَ��ك��ف��ي وق��د ي��وًم��ا ال��ُخ��ط��ب��اءَ ال��ع��ص��ا تُ��ع��ط��ي ف��ال

القناة: حمل يف اآلخر وقال ترى. كما الخطباء عصا فذكر

ال��َم��َرُق اس��تُ��ث��ن��َي م��ا إذا ال��ِخ��واِن َج��دُب وال ال��رِّف��اُق تَ��خ��طَّ��اه ال ام��رٌؤ إنِّ��ي
َزِه��ُق ُم��س��ت��ع��ِج��ٌل وال ال��ق��ن��اَة ه��زَّ إذا ال��َك��الِم َه��ذُر ال ال��َح��ي��ازي��ِم ُص��ْل��ُب

القناة: حمل يف الخَطفى جرير وقال

��اِر ع��مَّ ب��َن ع��م��ُرو ي��ا ول��ألِع��نَّ��ِة ق��ائ��لُ��ه��ا ع��يَّ م��ا إذا ل��ل��َق��ن��اِة َم��ن

حتى أخاك تحفظ تزال ال يقول: حيث الرَّبَعي امُلجيب أبي قول ِمثل وهذا قالوا:
الذي املقام قام فقد يخطب قام إذا يقول: يمدحك. أو يفضحك ذلك فعند القناة؛ يأخذ
عن رؤبة رجٌل سأل رؤبة: بن هللا عبد وقال محموًدا. أو مذموًما منه يخرج أن من بد ال
وإنما الشاعر، البَعيث يعني خالد. بن لبيد بن برش بن ِخداش فقال: تميم، بني أخطب

لقوله: البعيث له قيل

َش��ْزرا ِم��رَّتِ��ه��ا ُك��لَّ ِح��ب��ال��ي أُِم��رَّت ب��ع��َدم��ا ��َث تَ��ب��عَّ م��ا م��نِّ��ي ��َث تَ��ب��عَّ

ثم فهزَّها القناة أخذ إذا البعيُث تميم بني أخَطُب يقولون: كانوا اليقظان: أبو وقال
كان لقد الشعر يف مغلَّبًا كان لنئ لَعْمري يونس: قال رفعها. ثم األرض عىل بها اعتمد

الُخطب. يف غَلب
املغلوب. فهو ُمغلَّب قالوا وإذا الغالب، فهو غَلَب قالوا وإذا

واإلسالم. الجاهلية ُمخَرضمي من ُمِجيد َفْحل شاعٌر املزني: أوس بن معن 5
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ثم األرض، بها فنكت فجلس ِمخَرصة، ومعه البقيع جاء أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث ويف
وهو النار.» أو الجنة من مكانها ُكِتب وقد إال منفوسة نفٍس من «ما فقال: رأسه رفع

َلمي. السُّ الرحمن عبد أبي حديث من
املخرصة، ذي أُنيس بن هللا عبد حديث امِلخرصة شأن استحسانهم عىل يدلُّك ومما
الجنة.» يف بها «تلقاني فقال: مخرصة، أعطاه ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان الُجَهني، ليلة صاحب وهو

الجنة. يف امِلخرصة ذو وهو أنصاري، َعَقبي ُمهاجٌر وهو

العصا بشأن العرب عىل الشعوبية َمطاعن (1)

للقتال، والعصا للقار، والقناة لإليقاع، القضيب للعجمية: ب يتعصَّ ومن عوبية الشُّ وقالت
وهما نَسب. القوس وبني بينه وال سبب، العصا وبني الكالم بني وليس للرَّمي، والقوس
ما حملها يف وليس أشبَه. الذهن، ويعرتضا الخواطر، ويرصفا العقل، يشغال أن إىل
املغنَِّي أن الغناء أصحاب زعم وقد اللفظ. يجلب ما بها اإلشارة يف وال الذهن، يشحذ
بأخالق العصا وحمل غنائه. عىل يرضب ال الذي املغنِّي عن قرصَّ غنائه عىل رضب إذا
الطُّرق، عىل اإلبل إقامة ومزاولة البدو، أهل وُعنُجهيَّة األعراب بُجفاة وهو أشبه، ادين الفدَّ

أشبَه. وبه أشَكل،
إن حتى الحاجة، أعظم إليه األجيال وبكل األمم، جميع يف يشءٌ والخطابة قالوا:
— املزاج وفساد الحس، وِغلظ الحد، كالل ومع الغباوة، فرط ومع الغثارة، مع — الزنج
وألفاظها وأغلظ، أجفى معانيها كانت وإن العجم، جميع ذلك يف وتفوق الُخطب، لتُطيل
وأعذبَهم فارس؛ أهل الُفرس وأخطب الُفرس، الناس أخطَب أن علمنا وقد وأجهل. أخطأ
وأفصَحهم َمرو؛ أهل تحنًُّكا، فيه وأشدُّهم والءً، وأحسنهم َمخرًجا، وأسهلهم كالًما،
املوبذان ونغمة الِهرِبذ نَْغمة فأما األهواز. قصبة أهل الَفهلوية، وباللغة الدَّريَّة، بالفارسية
الغريب، ويعرف البالغة، صناعة يف يبلُغ أن أحبَّ ومن قالوا: الزمزمة. تفسري فلصاحب
باملراتب والعلم واألدب، العقل إىل احتاج ومن «كارَوند». كتاب فليقرأ اللغة، يف ر ويتبحَّ

امللوك. ِسرَي إىل فلينظر الرشيفة، واملعاني الكريمة، واأللفاظ وامَلثُالت، والِعَرب
ورسائلها يونان وهذه ومعانيها، وألفاظها وُخطبها، ورسائلها الُفرس فهذه
تعرف بها الحكماء جعلتها قد التي املنطق يف ُكتبها وهذه وِحكمها، وِعللها وُخطبها،
وِسرَيها وأرسارها، ِحكمها يف الهند ُكتُب وهذه الصواب، من والخطأ الصحة، من السقم
أين وعرف الِحكم، تلك وغرائب العقول، تلك َغْور عرف الكتب هذه قرأ فمن وِعللها؛

507



والتبيني البيان

املعروفني من األمم جميع عىل سقط فكيف الصناعة؛ تلك تكاملت وأين والبالغة، البيان
والُقضبان والِعِيص، بالقنا يُشريوا أن األمور، وتمييز األلفاظ، وتخريُّ املعاني، بتدقيق
عادتكم بفضل الحرض يف القنا فحملتم والغنم، اإلبل بني ُرعاة كنتم ولكنكم كال، والِقِيس؟
يف وحملتموها الوبر، يف لحملها عادتكم بفضل املدر يف وحملتموها السفر، يف لحملها
كالمكم، جفا اإلبل ملخاطبة اعتيادكم ولطول الحرب. يف لحملها عادتكم بفضل لم السِّ
وإنما الُجلساء. كلَّمتم إذا ان مَّ الصُّ تُخاطبون إنما كأنكم حتى أصواتكم، مخارج وغلظت

فقال: العرب سائر عىل األعىش فخر ولذلك بالِعِيص؛ قتالكم ُجل كان

ب��ال��ِح��ج��ارْة نُ��رام��ي وال ب��ال��ِع��ِص��يِّ نُ��ق��اِت��ُل َل��ْس��ن��ا
ال��ُج��زارْة نَ��ْه��ِد ق��ارٍح ه��َة بَ��دا أو ُع��الل��َة إال

اآلخر: وقال

ب��ال��دَّراه��ِم يُ��ش��ت��رى ال ل��ن��ا ِس��الٌح ف��ِع��ن��َدن��ا ��الَح ال��سِّ م��نَّ��ا تَ��م��نَ��ع��وا ف��إْن
ب��ال��َم��واِس��ِم ُح��لِّ��َق��ت ِرج��اٍل ُرءوُس ك��أنَّ��ه��ا األُك��فِّ أْم��الءُ َج��ن��اِدُل

الطَُّهوي: َجنَدل وقال

وِس��ْدِر ق��نً��ا م��ن ِع��ِص��يٌّ ص��اح��ت تَ��ج��ري ال َرًح��ى داَرت إذا ح��ت��ى

آخر: وقال

آِل��ِف غ��ي��ُر ل��ه��ا ق��ل��ب��ي بَ��يْ��ع��ٍة إل��ى ف��ِج��ئ��تُ��ه ل��ل��ِب��ي��اِع ُم��ِط��ي��ٍع اب��ُن دع��ا
ال��خ��الئ��ِف أُك��فِّ م��ن ل��ي��س��ْت ��َي ب��ك��فِّ ل��َم��س��تُ��ه��ا ��ا ل��مَّ َخ��ْش��ن��اءَ ف��ن��اَول��ن��ي
ال��لَّ��ط��ائ��ِف6 ال��رِّق��اِق ال��ِب��ي��ِض م��ن ول��ي��س��ْت ��ه��ا م��سَّ أن��َك��رُت ال��ُك��ْزِم ��ِث��ن��اِت ال��شَّ م��ن
ال��تَّ��ن��ائ��ِف ي��وُم ك��اَن م��ا إذا َف��ُروًرا ل��َق��وِم��ه��ا ال��َه��راوى َح��ْم��َل ُم��ع��اِودًة

آخر: وقال

ال��َخ��َش��ُب أي��ِدي��ه��م ف��ي ال��ع��مِّ بَ��ِن��ي إال ب��ه يَ��لُ��وذُ ِع��زٍّ م��ن ِل��ل��َف��رَزدِق م��ا

القصار. الكزم: الخشنات. الشثنات: 6

508



العصا كتاب هذا

الحرب آالت بشأن العرب عىل الشعوبة مطاعن (2)
الخيل تركبون وكنتم البقر، قرون من وأِسنَّتكم ُمرَّان، من ِرماحكم كانت وإنما قالوا:
ِركاب، ذا يكن ولم أَدم، من ِرحالة فَرسُجه ج َرسْ ذا الَفرس كان فإن أعراء؛ الحرب يف
اعتمد أو فيهما قام وربما بسيفه، والضارب برمحه، الطاعن آالت أجود من والرِّكاب
وأشد محمًال، أَخفُّ الَجوفاء أن عِلمنا وقد اء، الصمَّ بالقناة يطعن فارسكم وكان عليهما.
الة، للرَّجَّ الطِّوال القنا وإنما باملطارد، الطعن تعرفون وال القناة بطول وتفخرون طعنًة.
فلو السيف، وِقَرص الرمح بطول وتفخرون الوحش. لصيد واملطارد للُفرسان، والِقصار
وإن السيف، بطول يفخر الفارس لكان الفارس، دون الراجل السيف بِقَرص امُلفتِخر كان
يدل ذلك وألن العدو، يفوته وال البعيد، به ينال ألنه صوابًا صار إنما الرمح يف الطول كان
للقناة تتَّخذون وكنتم الطويل. العريض السيف فكذلك أيده، وقوة الفارس أْرس شدة عىل
بفخذه، طعنته عند ويعتمد قناته، أصل عىل منكم الفارس يقبض لم حني وِسنانًا ا ُزجٍّ
ما ِمثل عىل منها ويخلِّف القناة وسط عىل يقبض أحدكم وكان َفرسه. بحميَّة ويستعني
ُعِلم وقد الحرب، يف تتساندون وكنتم ج.7 والزَّ والَخلس والنَّْهزة، ْره الدَّ طعنكم فإنما قدَّم،
وال بالليل، تُقاتلون ال وكنتم والزوجة. والحرب، امُللك، يف أشياء؛ ثالثة يف رديَّة الرشكة أن
وال الساقة، وال الَجناح، وال القلب، وال امَليرسة، وال امَليمنة، وال الكمني، وال البَيات، تعرفون
وال العرَّادة، وال الرتيلة، الحرب آلة من تعرفون وال الدرَّاجة. وال اضة، النفَّ وال الطليعة،
وال الرساويالت، وال األقِبية، تعرفون وال الَحَسك. وال الخنادق، وال الدبَّاب، وال املجانيق،
السواعد، وال الُخَوذ، وال الجواشن، وال والتجافيف، البنود وال الطبول، وال السيوف، تعليق
وليس النريان. وال بالنِّفط الزَّرق وال بالبَنجكان، الرمي وال الَوهق، وال األجراس، وال
وإما سلَّة إما وقتالكم امُلنهِزم. ويتذكره امُلنحاز، إليه يرجع َعَلم صاحب الحرب يف لكم
والُخلسة. االستالب طريق ويف مسارقة والسلَّة متقدِّمة، َمواعد عىل واملزاحفة مزاحفة.

العامري:8 قوُل بالليل تُقاتلون تكونوا لم أنكم عىل والدليل قالوا:

وال��َح��َرُم ال��ل��ي��ُل ل��وال َس��ِخ��ي��ن��َة ع��ل��ى ك��اذب��ٍة غ��ي��َر َش��َدْدن��ا م��ا ًة َش��دَّ ي��ا

القصري. بالرمح القذف والزج: الطعن. يف املخالسة والخلس: الدفع. والنهز: والقذف. الرمي الدره: 7
الفجار، أيام من يوم وهو نخلة، يوم قالها قصيدٍة من البيت وهذا زهري. بن ِخداش هو العامري: 8

قريش. به تُنبَذ لقب وسخينة: به. معتصمًة الحرم إىل قريش فيه التجأت
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ِرضار: بن الحارث قول أيًضا ذلك عىل ويدل

َص��ِق��ي��ال َع��ْض��بً��ا رأَس��ه َك��َس��ون��ا ُم��س��ت��ِم��ي��تً��ا أت��ان��ا إذ وع��م��ٌرو
ق��ل��ي��ال ع��ن��ه��م أه��َل��ه��م يُ��خ��بِّ��ُر ب��َش��خ��ٍص آبُ��وا م��ا ال��لَّ��ي��ُل ف��ل��وال

األشكر: بن أميَّة وقال

ال��َم��وال��ي َغ��َض��ُب ح��بَّ��ذا ِغ��ض��اٌب َس��ع��ٍد ب��َن ثَ��ع��ل��ب��َة أنَّ تَ��َر أل��ْم
ال��َع��وال��ي أط��راِف ت��ح��َت َص��ِري��ًع��ا ال��تَ��َق��ي��ن��ا ��ا ل��مَّ ُم��ص��رًِّف��ا ت��َرك��ُت
ُج��ف��اِل أب��و ال��ِح��م��اِر رأُس وال ِض��راٌر يَ��غ��ِل��ْب ل��م ال��لَّ��ي��ُل ول��وال

الشعوبية عىل الجاحظ رد (3)

وقد بالليل، تُقاتل ال العرب أن عىل دليل األشعار هذه يف ذكرتم فيما لكم ليس قلنا:
وإن الفريقان تحاجز وربما الليل، وَهول امُلُدن ماله دون تَُحول من والنهار بالليل يُقاتل
أنهم عىل والدليل كثري. وهذا بيَّتوه، إذا يُقاتل أن ويرى البَيات، يرى منها واحد كل كان

اني: الغسَّ املِلك ُمَزيِقيا بن كعب قتل يف مالك بن سعد قول بالليل يُقاتلون كانوا

َدِب��ي��ب��ا ِن��ْم��ن��ا ب��ع��َدم��ا أتَ��ون��ا َس��ع��ٍد وَخ��م��ي��ِس تُ��بَّ��ٍع ول��ي��ل��َة
ُرك��وب��ا ك��وك��ِب��ه��م ح��دَّ َرِك��بْ��ن��ا ول��ك��ْن ل��ب��أِس��ه��ُم نَ��ه��َدأ ف��ل��ْم
��ِل��ي��ب��ا ال��صَّ ال��َح��َل��َق يَ��ف��ِص��ُل وَط��ع��ٍن م��ن��ه ال��ه��ام��اُت تُ��ف��َل��ُق ب��َض��رٍب

خازم: أبي بن ِبرش وقال

ِن��ي��ام��ا َرْوب��ى ال��ق��وُم ف��أل��ف��اه��م ُم��رٍّ ب��ُن ت��م��ي��ُم ت��م��ي��ٌم ��ا ف��أمَّ

زبدته. أُخرجت قد الذي اللبن وهو منه، فسِكروا الرائب اللبن ِرشبوا يقول:
ندي: السِّ ِعياٌض وقال

تَ��ش��َه��ُق9 ال��ج��وان��ِح ب��ي��ِن م��ن ب��نَ��ْج��الءَ نَ��ح��َره َم��ي��الءَ البْ��ِن نَ��َج��ْل��ن��ا ون��ح��ن

لسعتها. بغزارة الدم منها يتدفق التي هي والنجالء نجالء، طعنًة طعنَّاه نجلنا: 9
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ُق10 ُم��ح��دِّ َم��وٌت ��ب��ِي ب��ال��سَّ ب��أرم��اِح��ن��ا أخ��اه��ُم ن��اَل يَّ��اِن ال��دَّ بَ��ِن��ي وي��وَم
ُم��ح��رُِّق ال��ُه��م��اُم ��ي��ه��ا يُ��زجِّ إي��اٌد أق��بَ��ل��ْت ل��ي��ل��َة ال��ج��ي��ِش ُح��م��اُة وم��نَّ��ا

آخر: وقال
ال��ُم��ق��َرِم11 ك��ال��َف��ِت��ي��ِق َق��ب��ي��ص��َة ب��أب��ي رائ��ٌح م��نَّ��ا راَح ُش��تَ��ي��ٍر وع��ل��ى
ُم��ظ��ِل��ِم12 َل��ي��ٍل َس��واَد ال��نَّ��ه��اُر ن��ش��َر ب��ع��َدم��ا ال��َم��غ��اِدِر ب��ِش��ْرح��اِف يَ��رِدي

ندي: السِّ عياٌض وقال
ال��ِع��ظ��َل��ِم13 َل��وِن ب��ِم��ث��ِل ال��ظَّ��الُم َج��نَ��َح ب��ع��َدم��ا َق��ي��ٍس ب��ِن ِب��ْس��ط��اِم ل��ِح��م��اِم

هنالك. وليس الذبان، نسخة: يف الديان، 10
اب. للرضِّ املتَخذ السمني الجمل املقرم: الفتيق 11

املحادر يف يعدو بأنه فرًسا يصف هنالك. وليس برشخاف، نسخة: يف املغادر، برشحاف يردي 12

خلفها. يتناثر الحىص تُغادر عراض بحوافر يعني املغادر؛ برشحاف
بيوتات أرشف من وكان املعدودين، وُشجعانها املشهورين، العرب ُفرسان من كان قيس: بن بسطام 13
فيمن فكان ِنزار، ابنَي وُمَرض ربيعة وفوُد امُلنذر بن النُّعمان عىل قِدم ُعبيدة: أبو قال نَسبًا. وأجلِّها ربيعة
وفود من عليه قِدم وفيمن البكريَّان، رشيك بن والحوفزان قيس بن بسطام ربيعة وفود من عليه قِدم
إىل انتَهوا فلما حابس، بن واألقرع عاصم بن قيس تميم ومن الطفيل، بن وعامر مالك بن عامر مرض
إذا وكان ويرشب، معهم فيه يطعم مجلًسا انرصافهم عند للوفود يتَّخذ وكان وحباهم، أكرمهم النعمان
القينة قامت النعمان رشب فلما الوفد، أفضل فهو أثره عىل به بُدئ فمن النعمان، ُسقي الرشاب ُوضع
ثم أطرق، ثم ساعًة وجهها يف فنظر الوفد؟ من له وتفضِّ تسقيَه أن يأمرها الذي َمن النعمان؛ إىل تنظر

يقول: وأنشأ رأسه رفع

ِبسطاِم الجدَّين ذي ابِن بكأِس وابدي ساِقيَتي كنِت ا ممَّ ُوفوَدك اسِقي
رامي أعراِضها وعن الذِّماِر حامي أنٍف ذو َشيباَن من تَنِميه أغرَّ

أيَّاِم أيَّاَم به امللوُك تبدا ووالُده مسعوٍد بُن قيُس كان قد
أقواِم تعظيِم من ربيعَة ويف ُمَرضٍ يف النُّعماُن َفَعَل بما فاْرُضوا
بإرغاِم بُوءوا أو بذلك فاْرُضوا غريُهُم واألذناُب الجماجُم ُهُم

سوداء. شجر عصارة العظلم: جميًعا. عليهم بسطاًما ل ففضَّ إلخ. …
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حجر: بن أوس وقال

أْظ��َل��م��ا ل��ي��لُ��ه��م م��ا إذا ح��تَّ��ى ل��ه��م َض��ي��ًف��ا ال��ق��وُم يُ��ِص��ي��ُب ب��اتُ��وا
أْض��َرم��ا أو ال��ن��اِر ح��ري��ِق ِم��ث��َل َم��ل��م��وم��ٌة َش��ْه��ب��اءُ ف��َردَّه��م
األْخ��َرم��ا14 َك خ��دِّ َم��ثْ��وى وك��ان نَ��ج��ا م��ا ُق��ْرُزٌل ل��وال وال��ل��ِه
ال��ِم��ي��َس��م��ا ال��َوبَ��ِر َوْس��َط أح��َم��ي��َت ل��ه َه��ِزي��ٌم ج��يَّ��اٌش ��اَك ن��جَّ

األعظم الليل وسط إال شهاب بن الحارث بن ُعتيبة األسدي15 ذؤاٌب قتل فهل وبعُد
قال بالليل. وأوقدوا بالنهار، نوا دخَّ للحرب اجتمعوا إذا وكانوا فلحقوهم؟ تِبعوهم حني

لهم: واقعًة وذكر ُكلثوم بن عمرو

ال��رَّاِف��ِدي��ن��ا َرف��ِد ف��وَق َرَف��ْدن��ا َخ��زازى ف��ي أُوِق��َد َغ��داَة ون��ح��ن

دويس: السَّ َخْمخاٌم وقال

َل��ظ��ان��ا ب��ه واِض��ِع��ي��َن ج��م��ي��ًع��ا َف��خٍّ ب��بَ��ط��ِن ��َل��ي��ِب ب��ال��صُّ وإنَّ��ا
أت��ان��ا أح��ٍد ع��ل��ى نَ��ْخ��ف��ى وال ل��يُ��ب��ِص��ُرون��ا ب��ال��نَّ��ه��اِر ��ُن نُ��دخِّ

األسلت: بن قيس أبو قال فقد الكمني، يعرفون ال قولهم: وأما

ال��ُم��ِع��ي��ُن وال��ل��ُه األع��داءِ ِح��م��ى واس��ت��بَ��ْح��ن��ا ال��َم��غ��اِن��َم وأح��َرْزن��ا
َك��ِم��ي��ُن يُ��خ��بَ��أ ول��م ُم��ج��اَه��رًة َم��ك��ٍر وب��َغ��ي��ِر َخ��الب��ٍة ب��َغ��ي��ِر

الحديد ُرُكب أن إال قديمة، كانت الرُُّكب أن عىل أجمعوا فقد للرُُّكب، ِذكرهم وأما
أن الركوب أرادت إذا أنُفسها تعوِّد ال العرب وكانت األزارقة، أيام إال العرب يف تكن لم
تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال نزًوا. تنزو كانت وإنما الرُُّكب، يف أرجلها تضع

ويَنِزع. ينزو صاحبها كان ما ُقًوى تخور ال عنه:
أن غري من الرسج، يف وينزو القوس، يف ينزع دام ما قوته تنتكث ال أي يقول:

بركاب. يستعني

الطُّفيل. بن عامر فرس اسم قرزل: 14
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عقلة. فإنها منة والسِّ وإيَّاكم ُعقلة، الراحة عمر: وقال
ولم الركوب وأراد العدو غِشيَه حني العاص بن سعيد بن خالد ُقتل العلة ولهذه

يحمله. من يجد
بمقاربة منهم كثري وهمَّ أخصبوا، ملا واألنصار املهاجرين رأى حني عمر قال ولذلك
احَفوا وقال: نزًوا. الخيل عىل وانزوا الرُُّكب، واقطعوا واخشوِشنوا، تََمعَددوا العجم: عيش

الَجفلة. تكون متى تدرون ال فإنكم وانتِعلوا؛
ولكنهم ج؟ للرسَّ الرِّكاب تدع فكيف للرَّحل، الرِّكاب اتخاذ تدع ال العرب وكانت
عىل يتَّكلوا أن كراهيَة منه؛ بد ال ما عند إال يستعملونها ال فإنهم الرُّكب اتخذوا وإن كانوا
األصمعي: قال والنعمة. ه الرتفُّ أصحاب ويُضاهئون والتفتُّخ، االسرتخاء يُورثهم ما بعض
فرسه أذن اليمنى بيده يأخذ عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر كان الُعمري: قال
بن الوليُد ذلك ِمثَل وفعل فرسه. ظهر عىل ُخِلق فكأنما ويثب، جراميزه يجمع ثم اليرسى،
ِمثل يُحِسن أبوك له: فقال هشام بن َمسلمة عىل أقبل ثم هشام، عهد ويلُّ يومئٍذ وهو يزيد
الجواب. يف يُنِصفه لم الناس: فقال هذا. ِمثل يُحِسنون عبد مائة ألبي َمسلمة: فقال هذا؟

كان األسدي. نرص بن مالك بن جذيمة بن سعد بن عبيد بن ربيعة بن ذؤاب هو األسدي: ذؤاب 15

بقوله: أبوه رثاه مات ملا كرَّاًرا. وأسًدا ِمغواًرا، فارًسا

ك��الِب ب��َن َج��ع��ف��َر أُح��اِوُل إْن م��ا م��خ��ص��وص��ًة َج��ع��ف��ٍر ق��ب��ائ��َل أب��ِل��ْغ
ال��م��ن��ج��اِب ال��رَّي��ط��ِة ك��َس��ح��ِق خ��ل��ٌق ب��يْ��نَ��ن��ا وال��ه��وادَة َة ال��َم��ودَّ إنَّ
ِغ��ض��اِب ال��ح��دي��ِد م��ن ال��ج��ل��وِد ُس��وُد ع��دي��َده ي��ك��تُّ ال ب��ج��ي��ٍش إال
ذؤاِب ي��وَم ك��اَن ال��رزيَّ��َة أنَّ واألس��ى ال��ت��ج��لُّ��ِد ع��ل��ى ع��ِل��م��ُت ول��ق��د
األج��الِب ��ِر تَ��ح��ضُّ ع��ن��َد ل��ل��بَ��ي��ِع أُق��م ول��م أَه��بْ��َك ل��م إنِّ��ي أذؤاُب
ِش��ه��اِب ب��ِن ال��ح��ارِث ب��ِن ب��ُع��ت��ي��ب��َة بُ��ي��وتَ��ه��م ه��تَ��ك��َت ف��ق��د يَ��ق��تُ��ل��وَك إْن
األص��ح��اِب ع��ل��ى َف��ق��ًدا وأَش��دِّه��م أع��داِئ��ه��م إل��ى َف��ق��ًدا ب��أَح��بِّ��ه��م
ق��رض��اِب ُم��ع��ص��ٍب ك��لِّ وثِ��م��اِل ك��ري��ه��ٍة ي��وِم ك��لِّ ف��ي وِع��م��اِده��م
ال��ك��اب��ي ال��غ��ب��ار ف��ي ت��ردي وال��خ��ي��ُل ب��ط��ع��ن��ٍة ال��ع��ج��اِج ت��ح��َت ل��ه أه��وى
س��كَّ��اِب ِب��واب��ٍل ال��رَّب��ي��ِع َص��وُب ف��ج��اَده ص��داك ع��ل��ى ص��اَب أذؤاُب
س��راِب ري��ُع ب��ال��م��ع��زاءِ الَح م��ا َع��ي��ِش��ن��ا آِخ��َر أن��س��اه ال أن��َس م��ا
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جامع وهو إال بامُللك العبَّاس ولد من أحد يُقم لم أنه َمشيختنا من رجال وزعم
الفروسية. ألسباب

وللرماح مون. يتوهَّ ما عىل ذلك يف األمر فليس العرب ِرماح شأن يف ذكروا ما وأما
ومنها «التام»، ومنها «املخموس»، ومنها «املربوع»، ومنها «النَّيزك»، فمنها طبقات؛
يُخِرب أن الرجل أراد فإذا طوله، إلفراط صاحبه يد يف يضطرب الذي وهو «الَخِطل»
يف يخرج كان فقال: مالًكا أخاه نَُويرة بن م ُمتمِّ ذكر كما ذكره، صاحبه أْرس شدة عن
ُمعتَقل الثَّفال، الجمل عىل النضوَحني، املزادتنَي بني الفلوت، ملة الشَّ عليه نَّربة، الصِّ الليلة
إال منهم الَخِطل الرمَح يحمل وال الَجلد. لهو هذا إن وأبيك له: قالوا الَخِطل. الرمح
وحاد هابه الهيئة تلك يف الفارس رآه إذا الذي عليه، قوَّته بفضل وامُلدلُّ األيد، الشديُد
بعقب الطلب يف يخرجوا أن األخرى والحال له. الستخدامه أشد كان عليه شد فإن عنه،
وعند مخموًسا، أو مربوًعا رمحه يكون بأن فيفوته امُلويل الفارس عىل شد فربما الفارَّة،
الفارس يفوت الهارب الفارس كان وإذا الرماح. أقرص والنيزك النيازك، يستعملون ذلك
ذؤاب صنيع الطعن، دون الزج فيستعمل مخالطته هاب وربما بالنيزك، ه زجَّ الطالب

الشاعر: وقال شهاب. بن الحارث بن بُعتيبة األسدي

ال��َع��ْش��ِر ع��ل��ى ِذراًع��ا أْرم��ى ق��د ال��َق��س��ِب نَ��وى ُك��ع��وبَ��ه ك��أنَّ خ��طِّ��يٍّ��ا وأس��َم��َر

آخر: وقال

َم��خ��م��وِس م��اِرٍن ف��ي وُم��ح��رَّبً��ا ص��ارًم��ا وأب��يَ��َض تَ��ح��ِم��لُ��ن��ي ه��اِت��ي��َك

آخر: وقال

وِط��والُ��ه��ا َم��رب��وع��اتُ��ه��ا بَ��واِدُر ع��ل��ي��ه��ُم ال��رِّم��اِح وأط��راُف تَ��ولَّ��وا

والفارس الطلب. فيهم َكثُر الغارات كثرة وبقدر كثرية، فيهم الغارات قوٌم وهم
فضل عن ليُخرب سيفه ِقَرص عن ويُخرب قوته، فضل عن ليُخرب رمحه طول يف زاد ربما

مالك: بن كعب قال نجدته.

تُ��ل��َح��ِق ل��م إذا ونُ��ل��ِح��ُق��ه��ا ُق��ُدًم��ا ب��َخ��ط��ِون��ا َق��ُص��رَن إذا ��ي��وَف ال��سُّ نَ��ِص��ُل
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آخر: وقال

ب��أي��دي��ن��ا َوَص��ْل��ن��اه��ا ال��ظُّ��ب��اِة ح��دُّ يَ��ن��اَل��ه��ُم أْن ��وا تَ��ن��حَّ ال��ُك��م��اُة إذا

نُمري: بن تميم بني من رجل وقال

ال��َم��ض��اِرُب أم��ك��نَ��تْ��ن��ا ح��ت��ى ال��َه��وِل ع��ل��ى ب��َخ��ط��ِون��ا ال��ُم��رَه��ف��اِت ال��رِّق��اَق وَص��ْل��ن��ا

الهاليل: ثور بن ُحميد وقال

ق��اِص��ُر ��ي��ِف ال��سَّ ذو ��ي��َف ال��سَّ أنَّ ظ��نَّ إذا ب��ال��ُخ��ط��ى ��ي��ِف وال��سَّ ��ي��ِف ب��ال��سَّ ال��ُخ��ط��ى وَوص��ُل

آخر: وقال

ب��ال��ُخ��ط��ى ��ي��وِف ال��سُّ ��اُل ووصَّ َش��ْزًرا وال��ُك��ل��ى ال��نُّ��ح��وِر ف��ي ال��ط��اِع��ن��وَن

رجًال أن ذكروا فقد لعاليته، ان والسِّ الرمح، لسافلة الزج اتخاذ من ذكروا ما وأما
بعالية أحدهما — مواجهة أي ونقابًا؛ سقابًا لقيته العرب: تقول — نَقاب يف أخَوين قتل
الخرب، يستثبت قتادة عىل مروان بني ِقبَل من راكب ذلك يف وقِدم بسافلته، واآلخر الرمح

اآلخر: وقال ِقبَله. من له فأثبته

تَ��زداُده��ا وُخ��ًط��ى ��ي��وِف ال��سُّ َس��لَّ تَ��ع��ت��اُده��ا ع��ادًة ل��َق��ي��ٍس إنَّ

ُعقيل: بن ُعمارة فقال بالطول، أيًضا السيوف وصفوا وقد

��ط��ِب ال��شَّ ُم��ع��ت��ِم��ِد األع��داءِ ع��ل��ى ج��ريءٍ َخ��ي��ُزران��ٍة ذي ��ي��ِف ال��سَّ ط��وي��ِل ب��ك��لِّ

والُفرس. للعرب إال الُخطب نعرف ال إنَّا القول وجملة
وال معروف، رجٍل إىل تُضاف ال مجلَّدة، وُكتٌب مدوَّنة، معاٍن لهم فإنما الهند وأما

مذكورة. سائرٌة الدهر وجه عىل وآداب متوارثة، ُكتٌب هي وإنما موصوف، عالٍم إىل
غري اللسان، بَكيء نفسه املنطق صاحب وكان منطق. وصناعة فلسفة ولليونانيني
يزعمون وهم وبخصائصه. ومعانيه، وتفصيله الكالم بتمييز ِعلمه مع بالبيان، موصوف

البالغة. من الجنس بهذا وال بالخطابة، يذكروه ولم الناس، أنطق كان جالينوس أن
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طول عن هو فإنما للعجم، معنًى وكل للُفرس، كالم كل أن إال ُخطباء، الُفرس ويف
الكتب، ودراسة التفكر طول وعن ومعاونة، مشاورة وعن وخلوة، اجتهاد وعن فكرة،
الِفَكر تلك ثمار اجتمعت حتى الثاني، علم يف الثالث وزيادة األول، ِعلم الثاني وحكاية

آخرهم. عند
وال ُمعاناة هناك وليست إلهام، وكأنه وارتجال، بديهة هو فإنما للعرب يشء وكل
يوم رجز وإىل الكالم، إىل َوهَمه يرصف أن هو وإنما استعانة، وال فكر إجالة وال مكابدة،
أو املناقلة، أو املقارعة عند أو ببعري، يحُدَو أو برئ، رأس عىل يَمتَح أن حني أو الِخصام،
الذي العمود وإىل املذهب، جملة إىل وهمه يرصف أن إال هو فما حرب، يف أو رصاع عند
نفسه، عىل يقيِّده ال ثم انثياًال، األلفاظ عليه وتنثال أرساًال، املعاني فتأتيَه يقصد، إليه

ولده. من أحًدا يدرِّسه وال
أظهر عندهم الجيِّد الكالم وكان يتكلَّفون، ال ومطبوعني يكتبون، ال يِّني أمِّ وكانوا
أرفع. البيان من ومكانه أنطق، نفسه يف واحد وكل وأقهر. أقدر عليه وهم وأكثر،
أو ظ تحفُّ إىل يفتقروا أن من أيرس عليهم وهو أسهل. عليهم والكالم أوجز، وخطباؤهم
قبله، كان من كالم عىل واحتذى غريه، ِعلم حِفظ كمن هم وليس تداُرس. إىل يحتاجوا
وال تكلُّف غري من بعقولهم، واتَّصل بصدورهم، واْلتَحم بقلوبهم، عِلق ما إال يحفظوا فلم
إال يعلمه ال الذي لِبامِلقدار منه جزءٌ أيدينا يف الذي شيئًا وإن طلب. وال ظ تحفُّ وال قصد،
سيكون. بما والعاِلم كان، بما يُحيط الذي هللا وهو الرتاب، وعد السحاب، بقطر أحاط من
ومن واألرجاز، القصيد من البالغة أصناف للعرب ادَّعينا إذا هللا، أبقاك ونحن،
صادق شاهٌد لهم ذلك أن عىل العلم فمعنا يزدوج، ال وما املزدوج ومن واألسجاع، املنثور
الناس أشعر يستطيع ال الذي والنَّحت بك والسَّ العجيب، والرَّونق الكريمة، الديباجة من

القليل. والنَّبذ اليسري، يف إال ذلك ِمثل يف يقول أن البيان، يف أرفعهم وال اليوم،
صحيحٌة أنها للُفرس الناس أيدي يف التي الرسائل أن نعلم أن نستطيع ال ونحن
وأبي هارون بن وسهل املقفع ابن ِمثل كان إذا مولَّدة، غري وقديمة مصنوعة، غري
الرسائل، تلك ِمثل يولِّدوا أن يستطيعون ال وفالن وفالن وغيالن الحميد وعبد هللا ُعبيد

رَي. السِّ تلك مثل ويصنعوا
وَمعِدن الُخلَّص، األعراب بالد فأدخلته الشعوبي بيَد أخذت متى أنك وأخرى؛
هو قلت الذي أن عِلم ِمصقع، خطيٍب أو ُمفلق، شاعٍر عىل ووَقفتَه التامة، الفصاحة

وبينهم. بيننا ما فرق فهذا عيانًا، الشاهد وأبرص الحق،
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من أشقى قطُّ قوًما تَر لم أنك واعلم هذا، يف قائل أنا ما هللا، مك فهَّ عني، م فتفهَّ
أقل وال نَصبًا، أطول وال لِعرضه، استهالًكا أشد وال دينه، عىل أعدى وال الشعوبية، هؤالء
أكبادهم، عىل الحسد جثوم طوُل منهم الصدوَر شفى وقد النِّحلة. هذه أهل من ُغنًما،
املضطرمة. النريان تلك ر وتسعُّ الفائرة، امَلراجل تلك وغليان قلوبهم، يف الشنآن نار د وتوقُّ
وشمائلهم وآالتهم، إشاراتهم اختالف يف وِعللهم لُغة، كل وِزيَّ ِملَّة، كل أخالق عرفوا ولو
ت ولخفَّ أنُفسهم، ألراحوا تكلَّفوه؛ ولَِم اختلقوه ولَِم ذلك، من يشء كل علة وما وهيئاتهم،

خالطهم. من عىل مؤنتهم
املواضع ومن رشيف، َمعِدن ومن كريم، أصٍل من مأخوذ العصا أخذ أن عىل والدليل
هللا صلوات داود، بن سليمان اتخاذُ ُمعاند، إال عليها يعرتض وال جاهل، إال يعيبها ال التي
ولطول صالته، وطول وملقاماته وموعظته، لخطبته العصا وعليه، نبينا عىل وسالمه تعاىل
ا ﴿َفَلمَّ الحق: وقولُه وجل عز هللا قال جامعة. الخصال لتلك فجعلها واالنتصاب، التالوة
أَْن اْلِجنُّ تَبَيَّنَِت َخرَّ ا َفَلمَّ ِمنَْسأَتَُه تَأُْكُل اْألَْرِض َدابَُّة إِالَّ َمْوتِِه َعَىل َدلَُّهْم َما اْلَمْوَت َعَليِْه َقَضيْنَا
طالب أبو وقال العصا. هي وامِلنسأة اْلُمِهنِي﴾. اْلَعذَاِب ِيف َلِبثُوا َما اْلَغيَْب يَْعَلُموَن َكانُوا َلْو
وتجاذبا: حبل يف تخاصما حني فقتله بالعصا زميله رضب الذي الرجل بذم قام حني

وأح��بُ��ُل َح��ب��ٌل ج��اءَ ق��د ب��ِم��ن��س��أٍة َع��َل��وتَ��ه أب��اَك ال َح��ب��ٍل أج��ِل أِم��ْن

آخر: وقال

وال��َغ��َزُل ال��لَّ��ه��ُو ع��ن��ك تَ��ب��اَع��َد ف��ق��د ِك��بَ��ٍر م��ن ال��ِم��ن��س��اِة ع��ل��ى دبَ��ب��َت إذا

ألنه والسالم، الصالة وعليه نبينا عىل سليمان، بِذكر بدأنا وإنما عثمان: أبو قال
أكثر هللا أعطاهم ولِما أحرص، فضائلهم وعىل أميَل، إليهم والشعوبية العجم، أنبياء من
والعالمات الِعظام، الُربهانات من عصاه يف ِعمران بن ملوىس هللا جمع وقد وِذكًرا. وصًفا
قال النبيِّني. من وجماعة امُلرَسلني، من ِعدَّة بعالمات ذلك يفيء أن عىس ما الِجسام،
ِمْن يُْخِرَجاُكْم أَْن يُِريَداِن َلَساِحَراِن َهذَاِن ﴿إِْن عصاه: يف يذُكر فيما وتعاىل تبارك هللا
بن الحسن قال فلذلك أَتَى﴾. َحيُْث اِحُر السَّ يُْفِلُح ﴿َوَال قوله: إىل ِبِسْحِرِهَما﴾، أَْرِضُكْم

عليه: اضطربوا حني مرص وأهل خصيب شأن يف هانئ

َخ��ص��ي��ِب ب��ك��فِّ م��وس��ى ع��ص��ا ف��إنَّ بَ��ق��يَّ��ٌة ف��ي��ك��م ِف��رَع��وَن م��ن تَ��ُك ف��إْن
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عارضهم وال بالعصا، إال عليهم والتمويه الناس تغليط يتكلفوا لم حرة السَّ أن تَر ألْم
َربِّ ِمْن َرُسوٌل إِنِّي ِفْرَعْوُن يَا ُموَىس َوَقاَل ﴿ وجل: عز هللا وقال بعصاه؟ إال موىس
َمِعَي َفأَْرِسْل َربُِّكْم ِمْن ِببَيِّنٍَة ِجئْتُُكْم َقْد اْلَحقَّ إِالَّ ِهللا َعَىل أَُقوَل َال أَْن َعَىل َحِقيٌق * اْلَعاَلِمنَي
َعَصاُه َفأَْلَقى * اِدِقنَي الصَّ ِمَن ُكنَْت إِْن ِبَها َفأِْت ِبآيٍَة ِجئَْت ُكنَْت إِْن َقاَل * اِئيَل إِْرسَ بَنِي
نَُكوَن أَْن ا َوإِمَّ تُْلِقَي أَْن ا إِمَّ ُموَىس يَا ﴿َقالُوا وجل: عز هللا وقال ُمِبنٌي﴾. ثُْعبَاٌن ِهَي َفِإذَا
ِبِسْحٍر َوَجاءُوا َواْسَرتَْهبُوُهْم النَّاِس أَْعنُيَ َسَحُروا أَْلَقْوا ا َفَلمَّ أَْلُقوا َقاَل * اْلُمْلِقنَي نَْحُن
اْلَحقُّ َفَوَقَع * يَأِْفُكوَن َما تَْلَقُف ِهَي َفِإذَا َعَصاَك أَْلِق أَْن ُموَىس إَِىل َوأَْوَحيْنَا * َعِظيٍم
بالِعيص واسرتهبوهم الناس أعنُي سحروا ملا أنهم ترى أال يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا َما َوبََطَل
هللا وقدرة للعصا، جعل ما الربهان إعطاء يف الفضيلة من للحبال هللا يجعل لم والحبال،

العصا؟ ترصيف عىل كقدرته الوجوه يف الحبال ترصيف عىل
اْلبُْقَعِة ِيف اْألَيَْمِن اْلَواِد َشاِطِئ ِمْن نُوِدَي أَتَاَها ا *﴿َفَلمَّ وتعاىل: تبارك هللا وقال
َرآَها ا َفَلمَّ َعَصاَك أَْلِق َوأَْن * اْلَعاَلِمنَي َربُّ هللاُ أَنَا إِنِّي ُموَىس يَا أَْن َجَرِة الشَّ ِمَن اْلُمبَاَرَكِة
فباَرك اْآلِمِننَي﴾. ِمَن إِنََّك تََخْف َوَال أَْقِبْل ُموَىس يَا ْب يَُعقِّ َوَلْم ُمْدِبًرا َوىلَّ َجانٌّ َكأَنََّها تَْهتَزُّ
الشجرة. من جزء العصا وإنما العصا، تلك يف وباَرك الشجرة، تلك عىل ترى كما هللا

َوَمْرَعاَها﴾. َماءََها ِمنَْها أَْخَرَج * َدَحاَها ذَِلَك بَْعَد ﴿َواْألَْرَض وجل: عز وقال
وامُلحتَطب. والكأل املاء عىل املدائن تُبنى إنما الحكماء: وقالت

واليقطني، وامِللح والشجر، النجم َوَمْرَعاَها﴾ َماءََها ِمنَْها ﴿أَْخَرَج بقوله: فجمع
َمرعى، ذلك وكل يتسطح، وما يتفنن وما ساق عىل يقوم ما فذكر والعشب؛ والبقل
واملاعون والكأل واملاء الشجر بني فجمع َوِألَنَْعاِمُكْم﴾. َلُكْم ﴿َمتَاًعا النسق: عىل قال ثم
وتعاىل: تبارك هللا وقال الشجر. من إال النار تكون وال باملاء، إال يكون ال امِللح ألن كله؛
النَّاَر ﴿أََفَرأَيْتُُم وقال: تُوِقُدوَن﴾. ِمنُْه أَنْتُْم َفِإذَا نَاًرا اْألَْخَرضِ َجِر الشَّ ِمَن َلُكْم َجَعَل ﴿الَِّذي
َوَمتَاًعا تَذِْكَرًة َجَعْلنَاَها نَْحُن * اْلُمنِْشئُوَن نَْحُن أَْم َشَجَرتََها أَنَْشأْتُْم أَأَنْتُْم * تُوُروَن الَِّتي
يُقدح ُعود وكل النار، عيدان وجميع والعراجني، واس والسَّ والَعفار، وامَلرخ ِلْلُمْقِويَن﴾.
إىل يحتاج املرو وحجر امُلقوي. وغري للُمقوي بالغ بنفسه، غنيٌّ فهو االحتكاك، طول عىل
وهي القادحة، هي والعيدان الحطب، إىل ثم الُعطبة إىل يحتاجان وهما الحديد، قرَّاعة
اْلَماُعوَن﴾. َويَْمنَُعوَن * يَُراءُوَن ُهْم ﴿الَِّذيَن وجل: عز هللا قال الحطب. وهي امُلورية،
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األسدي: وقال والكأل. والنار املاء واملاعون:

ال��تُّ��رُم��ِس َم��ق��ي��ِل م��ن ُع��نَ��ي��زَة ب��ِل��َوى ��ٍب ُم��ح��صَّ ب��ج��وِّ أرُح��َل��ن��ا وك��أنَّ
يَ��ق��ِب��ِس ل��م أه��ِل��ه��ا ق��اب��ُس ي��أت��ي��َك َع��رف��ًج��ا ال��ُخ��زام��ى خ��اَل��َط��ِت ح��ي��ُث ف��ي

قوله: خالف وهذا الورق. ورطوبة عيدانه، ولُدونة الوادي، ِخصب وصف وإنما

ال��َورِد األَس��ِد ع��ل��ى ي��ع��دو أو ال��ع��اِر م��ن ح��دَّه ال��َم��رءُ يَ��رَك��ُب ��ن��اَن ال��سِّ ف��إنَّ
ال��بُ��رِد ُط��رَِّة ف��ي ال��َح��يِّ ِن��س��اءَ يُ��ن��اغ��ي ِط��الِب��ه��ا ف��ي يَ��ن��ه��اك��ُم ال��ذي وإنَّ
ال��زَّن��ِد َط��َرِف م��ن ال��نِّ��ي��راُن تَ��ن��ُق��ُص ك��م��ا ُع��ْم��َره تَ��ن��ُق��ُص واأليَّ��اُم يُ��ع��لَّ��ُل

َماءِ﴾. السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت ﴿أَْصلَُها فقال: شجرة، فجعلها النخلة وجل عز هللا وذَكر
هللا وقال شجرها.» يُعَضد وال خالها، يُختىل «ال فقال: الحرم، ُحرمة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وذَكر
شجرة، من أدفأ يشءٌ ليس العرب: وتقول يَْقِطنٍي﴾. ِمْن َشَجَرًة َعَليِْه ﴿َوأَنْبَتْنَا وجل: عز
وهي عصاه، يف آياته أكثر وجعل شجرة، من إال موىس هللا يكلِّم ولم شجرة. من أظلَّ وال
إال وأوله، الخلق هذا أصل هما إذ وحوَّاء، آدم صرب وجل عز هللا يمتحن ولم الشجرة. من
الرضوان بيعة وجعل الظَّاِلِمنَي﴾. ِمَن َفتَُكونَا َجَرَة الشَّ َهِذِه تَْقَربَا ﴿َوَال قال: ولذلك بشجرة؛
ِلْآلِكِلنَي﴾. َوِصبٍْغ ْهِن ِبالدُّ تَنْبُُت َسيْنَاءَ ُطوِر ِمْن تَْخُرُج ﴿َوَشَجَرًة وقال: شجرة، تحت
تُعبَل ال نبيٍّا سبعون تحتها ُرسَّ وشجرة شجرة، املأوى جنة عندها التي امُلنتهى وِسدرة
الحيلة يرصف لم السالم، عليهما وحوَّاء، آلدم االحتيال يف إبليس اجتهد وحني تَُرسف. وال

يَبَْىل﴾. َال َوُمْلٍك اْلُخْلِد َشَجَرِة َعَىل أَُدلَُّك ﴿َهْل وقال: الشجرة، إىل إال
إليه شكا حني بَصبََهري بن جميل قال قالوا: بالعصا األمثال من ُرضب وفيما
قال: ُمعَجب. ضعيٌف قال: الحجاز. قالوا: مولده؟ أين أخِربوني، اج: الحجَّ رش الدهاقني
بكاتب معه تُبتَلوا لم إن حاَلكم أحسَن ما قال: ثم رش. ذاك قال: الشام. قالوا: فَمنشؤه؟
فقال: مثًال لهم رضب ثم األعور. فرُّوخ بزاذان فابتُلوا — بابل أهل من يعني — منكم
هنا ها هذا أُلقي ما لبعض: الشجر بعض فقال الشجر، بني أُلقي عوٌد فيه ليس فأًسا إن
يزيد وقال تَخفنَه. فال عوٌد منكن هذا است يف يدخل لم إن عاديَّة: شجرٌة فقالت لخري.

غ: مفرِّ بن

ال��َم��الم��ْة تَ��ك��ِف��ي��ه وال��ُح��رُّ ب��ال��ع��ص��ا يُ��ق��َرُع ال��َع��ب��ُد

519



والتبيني البيان

قال: حيث الَفهمي الفَلتان من أخذه قالوا:

اإلش��ارْة تَ��ك��ِف��ي��ه وال��ُح��رُّ ب��ال��ع��ص��ا يُ��ق��َرُع ال��َع��ب��ُد

الرَّيب: بن مالك وقال

ال��وَع��ي��ُد يَ��ك��ِف��ي��ه وال��ُح��رُّ ب��ال��َع��ص��ا يُ��ق��َرُع ال��َع��ب��ُد

ار: بشَّ وقال

ال��رَّدِّ ِم��ث��ُل ل��ل��ُم��ل��ِح��ِف ول��ي��س ل��ل��َع��ب��ِد وال��ع��ص��ا يُ��ْل��ح��ى ال��ُح��رُّ

آخر: وقال

َم��ح��ال��ْة ال يَ��ع��ج��ُز وال��م��رءُ ص��َرم��تَ��ن��ي ح��ي��َن ح��اَول��ُت
ثُ��ع��ال��ْة م��ن أرَوُغ وال��ده��ُر ب��ال��ف��ت��ى يَ��ل��ع��ُب وال��دَّه��ُر
ال��َك��الل��ْة يُ��وِرثُ��ه ��حِّ ب��ال��شُّ م��اَل��ه يَ��ك��س��ُب وال��م��رءُ
ال��َم��ق��ال��ْة تَ��ك��ِف��ي��ه وال��ُح��رُّ ب��ال��ع��ص��ا يُ��ق��َرُع وال��َع��ب��ُد

يف العرب حَكم الَعْدواني الظَِّرب بن عامر أن بالعصا االنتفاع باب يف يدخل ومما
الحكم، عن َفهَّ هو إذا بالعصا تقرع أن ِبنتَه أمر النسيان واعرتاه أسنَّ ملا الجاهلية،
ُصْحر ِمقدار ذلك يف جاوزت حتى العرب، بنات حكيمات من وكانت القصد، عن وجار
لعامٍر يُقال وكان اإلياديني. َمليل بن حابس بنت وخمعة الُخس، بنت وهند لُقمان، بنت

َوْعلة: بن الحارث قال ولذلك الِحلم؛ ذو

ال��ِح��ل��ِم ل��ِذي ُق��ِرَع��ت ال��ع��ص��ا إنَّ ل��ن��ا ُح��ل��وَم ال أْن وَزع��م��تُ��ُم

س: امُلتلمِّ وقال

ل��يَ��ع��َل��م��ا إال اإلن��س��اُن ُع��لِّ��َم وم��ا ال��ع��ص��ا تُ��ق��َرُع م��ا ال��ي��وِم ق��بْ��َل ال��ِح��ل��ِم ِل��ِذي

غالب: بن الفرزدق وقال

تُ��ق��َرُع ال��ِح��ل��ِم ِل��ِذي ك��ان��ت ال��ع��ص��ا ف��إنَّ ُم��ج��اِش��ٍع ُح��ل��وُم أن��س��ان��ي ك��ن��ُت ف��إْن
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عىل امللك واعتزم ثعلبة، بن قيس بن ُضبَيعة بن مالك بن سعيد حديث ذلك ومن
بهذه أقرع حتى أتدُعني اللعن، أبَيَت سعيد: له فقال ضمريه، يُِصب لم هو إن أخيه قتل
ثم مرًة بها وأشار بها فقرع العصا؟ تقول بما ِعلمه وما امللك: له فقال أختها؟ العصا

القتل. من ونجا فأخربه املعنى، ففِهم وضعها، ثم رفعها
الُعصيَّة، من العصا العرب: تقول كثرية، معاٍن يف عندهم يجري العصا وِذكر
عصا طارت ويُقال: الصغري. األمر عن يحدث الكبري األمر أن تريد حيَّة. بنت واألفعى

األسدي: وقال ِشقًقا. فالن

ال��زُّج��اُج ان��ص��دََع ك��م��ا ان��ص��َدَع��ت ق��ِد أُراه��ا أس��ٍد م��ن ��م��ِل ال��شَّ ِع��ِص��يُّ

اسم عليه يقع مما ذلك غري وال ثوبًا شق يُقال: وال املسلمني. عصا شقَّ فالٌن يُقال:
الُخلفاء: بعض مديح يف العتَّابي وقال الشق.

ُع��وُده��ا ال��بَ��ْرِي م��ن م��م��ن��وٌع ال��دِّي��ِن ع��ص��ا بَ��ن��انُ��ه��ا تَ��ُض��مُّ َك��فٌّ ل��ه إم��اٌم
وبَ��ع��ي��ُده��ا ُق��ربُ��ه��ا ع��ل��ي��ه َس��واءٌ َط��ْرُف��ه��ا ب��ال��بَ��ريَّ��ِة ُم��ِح��ي��ٌط وَع��ي��ٌن

األسدي: س امُلرضِّ وقال

ال��ُم��س��اِف��ُر ب��اإلي��اِب َع��ي��نً��ا ق��رَّ ك��م��ا ال��نَّ��وى ب��ه��ا واس��ت��ق��رَّت َع��ص��اه��ا وأل��َق��ْت

أيًضا: س املرضِّ وقال

َم��ح��اِف��ُره ِب��ي��ٍض ال��م��اءِ َع��ذِب ب��أرج��اءِ وخ��يَّ��َم��ت ع��ن��ه��ا ال��تَّ��ْس��ي��اِر ع��ص��ا ف��أل��َق��ْت

من حالفوا من لكل ينقادون كانوا أنهم يعنى العصا. عبيد أسد: لبني يُقال
خازم: أبي بن ِبرش قال الرؤساء.

واِس��ُع َش��يْ��بَ��َك إنَّ َس��ع��ٍد َش��ي��ِب ِس��وى ��ٍة ب��ِذمَّ يَ��تَّ��ق��وَك ل��م ال��ع��ص��ا َع��ِب��ي��ُد

قال الرأس. صغري ُهبرَية بن عمر وكان «العصا». الرأس صغري كل العرب ي وتُسمِّ
سويد:

ال��دَّه��ُر َق��ُدَم وإْن تُ��نْ��س��ى ال ض��غ��ائ��ُن ب��يْ��نَ��ن��ا أنَّ ال��ع��ص��ا رأَس ُم��ب��ِل��ٌغ ف��م��ن

521



والتبيني البيان

آخر: وقال

ُس��لَّ��ِت ِق��ي��َل وإْن تُ��ح��ص��ى ال ض��غ��ائ��ُن ب��يْ��نَ��ن��ا أنَّ ال��ع��ص��ا رأَس ُم��ب��ِل��ٌغ ف��م��ن
زلَّ��ِت نَ��ْع��َل��ك أنَّ ل��و راض��يً��ا أًخ��ا تَ��ُك��ْن ول��م ب��ال��ق��ل��ي��ِل ل��َق��ي��ٍس رِض��ي��َت

قومه: ورءوس والبة رأس يف العتاهية أبو فقال الرأس، صغري والبة16 وكان

ُم��ج��ِرُب وآَخ��ُر يَ��ْف��ري ق��ادٌح ل��ه��ا أثْ��ل��ٍة ُع��وِد م��ن ُك��نَّ ِع��ِص��يٍّ ُرءوُس

يف والِقيسَّ القنا يتَّخذون كما مجالسهم يف امَلخارص يتَّخذون كانوا أنهم عىل والدليل
الُخلفاء: بعض يف الشاعر قول املحافل،

َش��َم��ُم ِع��رنِ��ي��ِن��ه ف��ي أرَوَع ك��فِّ م��ن َع��ِب��ٌق ِري��ُح��ه��ا َخ��ي��ُزراٌن ��ه ك��فِّ ف��ي
يَ��ب��ت��س��ُم ِح��ي��َن إال يُ��ك��لَّ��ُم ف��م��ا َم��ه��اب��ِت��ه م��ن ويُ��ْغ��ض��ى ح��ي��اءً يُ��غ��ِض��ي

اآلخر: وقال

ال��َم��خ��اِص��ِر َوح��ُي األم��ِر ف��ي ق��َض��وا م��ا إذا وق��ولُ��ه��م ال��ح��دي��ِث َخ��ف��ُض َم��ج��ال��ُس��ه��م

األنصاري: وقال

ب��ال��َم��خ��اِص��ِر أي��م��انَ��ه��م وَص��ل��وا إذا ُخ��ط��ب��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��ق��وِل َف��ْص��َل يُ��ِص��ي��ب��وَن

وكان العسكر، أهل ِكبار من رجل إىل ُمنقِطعني كنَّا قال: أصحابنا بعض وحدَّثني
عنك حِفظنا لنا ظهرت إذا أمارة لنا تجعل أن رأيت إن بعضنا: فقال يطول، عنده لُبثُنا
أمارة فقال: لك. قلنا الذي ِمثل ملعاوية معاوية أصحاب قال فقد بالقعود؛ نُتعبك ولم

وكان نُواس. أبي أستاذ وهو العباسية. الدولة شعراء من كان األسدي. الُحباب بن والبة هو والبة: 16

الكوفة. إىل منهما ففرَّ به، فظِفرا العتاهية وأبا اًرا بشَّ هاجى وقد للرشاب، اًفا وصَّ عابثًا ظريًفا شاعًرا
قوله: ورقيقه شعره جيِّد ومن

ال��رِّم��اِح ك��أط��راِف ح��بٌّ ل��ه��ا ذَنْ��َب وال ول��ه��ا
ال��نَّ��واح��ي م��ج��روُح ف��ال��ق��ل��ُب وال��ح��ش��ى يَ��ق��َدح ال��ق��ل��ِب ف��ي
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وقيل هللا. بركة عىل قلت: إذا فقال: ذلك ِمثل ليزيد وقيل شئتم. إذا أقول: أن ذلك
لنا تجعل يشء فأي قالوا: يدي. من الخيزرانة ألقيت إذا فقال: ذلك ِمثل امللك لعبد

الغداء. غالم، يا قلت: إذا قال: هللا؟ أصلحك
ِمخرصة، وبيده امَلغنم بعض طلب يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل ألحَّ رجًال أن الحديث ويف
احتضنه بطنه عن له ملسو هيلع هللا ىلص النبي كشف فلما ني. أِقصَّ هللا، رسول يا فقال: بها، فدفعه

بطنه. وقبَّل
هللا لعبد كانت قالوا: حاملها، ذم عىل والطعن أمرها، الِعيصوتعظيم شأن تثبيت ويف
أن عيلَّ «إذنُك ملسو هيلع هللا ىلص: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ِرسار وهو السواد، أولها ِخصال؛ عرش مسعود بن

عصاه. معه وكانت ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ِمسواك معه وكان سوادي.» وتسمع الِحجاب، يُرفع
وليس — حمص عمل من إليه رجع حني الخطاب بن عمر عىل سعد بن عمر ودخل
سوء من بك، أرى الذي ما عمر: له فقال — وعصاه وقصعة وإداوة جراب إال معه
بحذافريها؟ الدنيا معي البدن، صحيح أَولست تراني؟ الذي وما قال: تصنُّع؟ أم الحال
فيها أغسل َقصعتي ومعي زادي، فيه أحمل ِجرابي معي قال: الدنيا؟ من معك وما قال:
وإن قاتلته، عدوٍّا لقيت إن عصاي ومعي لرشابي، مائي فيها أحمل إداوتي ومعي ثوبي،

معي. ِلما تبع الدنيا من بقي وما قتلتها، حيًة لقيت
الشاعر: قول عن سائل وسأله الَقطامي، بن قي الرشَّ عن عدي بن الهيثم وقال

ِت ال��ُم��ِح��الَّ ب��أص��ح��اِب ِص��رٌّ نَ��ْك��ب��اءُ تَ��ض��ِربُ��ه��م أُت��اويُّ��وَن يَ��ع��ِدل��نَّ ال

العصا؟ عن أنت فأين قال: والفأس؟ والِقربة وامِلقدحة الدلَو ت امُلحالَّ أليس قال:
تَولب: بن النَِّمر وقال أجمع. الدلو من خري فن والصُّ

أه��داِم األع��ض��اءِ َخ��َل��ِق داث��ٍر ف��ي ل��تَ��ش��َربَ��ه ُص��ْف��ن��ي َح��وِض��ه��ا ف��ي أْف��َرغ��َت

لفعلت. بخصالها كله َمجليس أشغل أن شئت فلو العصا وأما
ال الَفحل ذلك بالرأي: عليه يُفتات ال الذي الَجْلد الرجل مديح يف العرب وتقول
أراد إذا اللئيم الَفحل ألن الصفة؛ هذه عىل كان إذا للخاطب يُقال كالم وهذا أنفه. يُقَرع
بَلغه عندما أمية بن حرب بن سفيان أبو ذلك قال وقد بالعصا. أنفه ب ُرضِ اب الرضِّ
ذلك فقال: إذنه؟ بغري نساؤه تُنَكح ِمثلك له: وقيل حبيبة، بأم ملسو هيلع هللا ىلص النبي تزويج من

523



والتبيني البيان

لسالمة وأنشد املقرعة. وتُصِلحه السوط، يُفِسده الفاره والحمار أنفه. يُقَرع ال الفحل
َجنَدل:17 بن

ال��ظَّ��ن��اب��ي��ِب18 َق��ْرَع ل��ه ��راُخ ال��صُّ ك��ان َف��ِزٌع ص��ارٌخ أت��ان��ا م��ا إذا إنَّ��ا

وذلك اإلبل. غرائب رضب وألرضبنكم لمة، السَّ عصب ألعصبنَّكم وهللا الحجاج: وقال
ودخل العيدان. وهشيم الورق لسقوط بالِعيص تُخبَط ثم أغصانها تُعَصب األشجار ألن
هللا إن األمري، أيها فقال: بالِعيص، رجاًال يرضب وهو بُخراسان، ُقتيبة عىل مجلز أبو
للحدود والسوط والبهائم، لألنعام فالِعيص وقتًا؛ فيه ت ووقَّ قْدًرا، يشء لكل جعل قد

والقَود. العدو لقتال والسيف لألدب، رَّة والدِّ والتعزير،
وأنا ُمستخفيًا، ة الرِّقَّ أريد وأنا امَلوصل من خرجُت هذا. من دعنا الرشقي: قال ثم
أنه فذكر ِمثله، بعده رأيت ما فتًى الجزيرة أهل من فصِحبني الحال، خفيف شابٌّ

املشهورين، ُفرسانهم من وفارس املعدودين، تميم شعراء من قديم، جاهيل شاعٌر جندل: بن سالمة 17

يف البيت هذا منها التي قصيدته الضبِّي ل املفضَّ له اختار ولهذا امُلقلِّني؛ العرب شعراء من ويَُعد
املفضليات: يف كما القصيدة وأول أخريًا، ونرشناها رشحناها التي املفضليات

م��ط��ل��وِب غ��ي��ُر ش��أٌو وذل��ك أودى ال��تَّ��ع��اج��ي��ِب ذو ح��م��ي��ًدا ال��ش��ب��اُب أودى

األب نرشه الذي جندل بن سالمة ديوان يل وقع املفضليات نرش وبعد هناك. انظرها طويلة، وهي
يف (يعني هنا يِرد لم أبيات ستة يف َمطلع القصيدة ولهذه يقول: منه ص٢٦ يف فرأيته شيخو، لويس

يأتي: كما وهو … ص٢٦ ليبسك طبعة املفضليات نسخ بعض يف ورد وقد الديوان)،

ف��م��ع��ص��وِب ق��وٍّ م��ن ال��دَّك��ادِك ب��ي��َن إَض��ِم م��ن ب��ال��َع��ل��ي��اءِ أس��م��اءَ داَر ي��ا
م��ج��ل��وِب ال��تُّ��رِب ِب��س��اف��ي ال��رِّي��اِح م��رُّ ف��غ��يَّ��َره��ا داًرا َم��رًَّة ل��ن��ا ك��ان��ت
ال��م��ن��اس��ي��ِب؟ وإه��داءِ ال��س��الِم وف��ي ح��وٍب م��ن أس��م��اءَ ع��ن س��ؤاِل��ك ف��ي ه��ل
ال��ع��ن��اك��ي��ِب ��وِد ال��سُّ وال ال��ِق��ص��اِر وال ان��ص��رف��ْت إذا أرداًف��ا ال��زلِّ م��ن ل��ي��س��ت
وتَ��ح��ن��ي��ب��ي ِج��س��م��ي م��ن خ��لَّ وم��ا َش��يْ��ب��ى رأت ح��ي��ن ال��س��ع��ديِّ اب��ن��َة رأي��ُت إنِّ��ي
ِغ��رب��ي��ِب ال��ل��وِن بَ��ِه��ي��ِم ب��ع��َد َش��ْم��ط��اءُ ��تَ��ه ولِ��مَّ رأس��ي رأت ح��ي��َن ت��ق��وُل

الِجدَّ إغاثته كانت ُمستغيث جاءنا إذا واملعنى: الساق. عظم مقدَّم والظنبوب ظنبوب، جمع الظنابيب: 18
نرصته. يف
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وطالت يُفارقها، ال فرأيته وعًصا، وركوة ِمزود ومعه كلثوم، بن عمرو ولد من تغلبي
أصبنا فإذا نميش فكنا األودية. بعض يف بها أرمي عليه الغيظ من فِكدُت لها، مالزمته
موىس إن يل: فقال عصاه، شأن يف له فقلت مَشينا. الدواب نُِصب لم وإذا رِكبْناها، دوابَّ
وأراد ناًرا، الطور جانب من آنَس حني وعليه، نبينا عىل وسالمه هللا صلوات ِعمران، بن
فلما عصاه، ومعه إال القليلة املسافة تلك ِمقدار من النار يأِت لم منها، ألهله االقتباس
نعَليه فرمى نعَليك. واخلع عصاك ألِق له: قيل املباركة البُقعة من املقدَّس بالوادي صار
من أمره ِجماع هللا وجعل الذكي، غري الجلد عن املوضع ذلك هللا نزَّه حني عنهما، راغبًا
وال إنسان جوف من يكلمه ولم شجرة، جوف من كلَّمه ثم عصاه، يف وبرهاناته أعاجيبه

جان.
عىل بَرزنا فلما يقول، بما ُمتهاونًا ألضحك وإني ذلك من ليُكثر إنه الرشقي: قال
ال حماري وكان بالعصا، أكرهه تلكَّأ فإذا يميش حماره فكان امُلكاري، تخلَّف حماَرينا
ولم وأراح، فاسرتاح املنزل إىل الفتى فسبقني يُكرهه، يشء يدي يف ليس أنه وأعلم ينساق،
الغد من الخروج أردنا فلما واحدة. هذه فقلت: امُلكاري، وافاني حتى الرباح، عىل أقدر
ووضع أحرض وربما العصا، عىل توكَّأ أعيا فإذا نميش، فكنَّا نركبه، يشءٍ عىل نقدر لم
وقد املنزل إىل انتَهينا حتى والح، سهٌم كأنه ومر عليها فاعتمد األرض وجه عىل العصا
الثالث، اليوم يف كان فلما ثانية. هذه فقلت: كثري، فضٌل فيه وإذا الَكالل، من خُت تفسَّ
فلم فساورتنا، ُمنَكرة حيَّة عىل هجمنا إذ وصدوع، أخاقيق ذات أرٍض يف نميش ونحن
فلما فثقلت، بالعصا فرضبها منها، والهرب إليها وإسالمه خذالنه إال حيلة عندي تكن
ثالثة، هذه قلت: قتلها، حتى رضبها ثم وقذها، حتى رضبها صدرها ورفعت له بهشت
إذا ُمعدم، هارٌب وأنا اللحم، إىل وهللا قرمت الرابع، اليوم يف خرجنا فلما أعظمهن. وهي
فقلت: ذكاتها، وأدركنا معلَّقة، وهي إال وهللا شعرت فما فحذفها، اعرتضت، قد أرنب
فإن قال: املنزل. إىل أكلها رت أخَّ مَلا ناًرا عندنا أن لو له: فقلت عليه وأقبلت رابعة. هذه
ال عنده والَعفار امَلرُخ إيراءً فأورت بالعصا حكَّه ثم ِمزوده من ُعويًدا فأخرج ناًرا. عندك
جوفها. يف األرنب وألقى ناره، وأوقد والحشيش، الغثاء من عليه قدر ما جمع ثم يشء،
ثم اليرسى بيده فعلَّقها إيل، نغصها ما والرتاب الرماد من بها لزق وقد فأخرجناها
فأكلناها عليها، يشء كل انتثر حتى رقيًقا رضبًا وأعراضها ُجنوبها عىل بالعصا رضب
وإذا الخانات، ببعض نزلنا إنا ثم خامسة. هذه فقلت: النفس، وطابت القرم وسكن
فيه، نظل موضًعا نجد فلم ُمتقدم، وخراب جند بعقب ونزلنا وترابًا، روثًا َمألى البيوت
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قام ثم لها، ِنصابًا العصا فجعل فأخذها الدار، يف مطروحة ِمسحاة حديدة إىل فنظر
وطابت بياضها، ظهر حتى جرًدا بها األرض وجَرد والرتاب، الرَّوث ذلك جميع فجرف
عىل وثيابي طعامي أضع أن نفيس تَِطب لم حال أي وعىل سادسة. هذه فقلت: ريحها،
عليها، ثيابي وعلَّق الحائط، يف فوتدها امِلسحاة حديدة من العصا وهللا فنزع األرض، تلك
معي عدلت لو يل: قال مفارقته، وأردت الطُّرق َمفِرق إىل ِرصُت فلما سابعة. هذه فقلت:
منزٍل يف فأدخلني معه، فعدلت قريب. واملنزل الصحبة، حق قضيت قد كنت عندي فِبتَّ
أخذ َحر السَّ كان فلما كله، الليل ويُلطفني ويُطرفني يحدِّثني زال فما قال: ببيعة. يتَّصل
وإذا ِمثله، الدنيا يف ليس ناقوس فإذا بها، فقرعها بعينها العصا تلك أخرج ثم خشبًة
من العرب من رجل وأنت مسلم؟ أنت أَما َويَلك، له: فقلت برضبه، الناس أحذق هو
أبي إن ِفداك، ُجعلت قال: بالناقوس؟ ترضب فِلَم قلت: بىل. قال: كلثوم؟ بن عمرو ولد
هو وإذا بالكفاية. بَررته شِهدته فإذا ضعيف، شيٌخ وهو الِبيعة، صاحب وهو نرصاني،
من أحَصيته بالذي ته فخربَّ وطلبًا. أدبًا وأكثرهم كلهم الناس أظرف وإذا مارد، شيطاٌن
نفع مناقب عن حدَّثتك لو وهللا فقال: بها، أرمَي أن هَممت كنت أن بعد العصا خصال

استنفدتها. مَلا الصبح إىل العصا
َغنيَّة شعر تفسري واملرافق، املنافع من فيها يجوز وما العصا يف القول ُجَمل ومن
مع الناس، إىل ت التلفُّ كثري الَعرامة، شديد ابٌن لها كان أنها وذلك ابنها؛ شأن يف األعرابية
غنيَّة وأخذت أنفه، الفتى فقطع األعراب، من فتًى مرًة فواثَب عظم؛ ة وِدقَّ أْرس ضعف
فزادت الدية، فأخذت أذنه فقطع آخر واثَب ثم ُمدِقع؛ فقر بعد حالها فحُسنت أنفه ِدية
قد ما رأت فلما شفته، فقطع آخر ذلك بعد واثب ثم الحال؛ وُحسن املال يف أذنه دية
يف فذكرته فيه، رأيها َحُسن ابنها بجوارح والكسب واملتاع والغنم اإلبل من عندها صار

فيها: تقول لها أرجوزة

ال��ع��ص��ا ت��ف��اري��ِق م��ن خ��ي��ٌر أنَّ��ك ��ف��ا وال��صَّ ي��وًم��ا ب��ال��َم��روِة أح��ِل��ُف

عصا وتُقطَّع ساجوًرا، تُقطَّع العصا قال: العصا؟ تفاريق ما األعرابي: البن فقيل
ظاظ الشِّ رأس كان فإن ِشظاًظا، قطعة كل فتصري الوتِد ويُفرَّق أوتاًدا، فتصري الساجور
امِلهار ُفرِّق وإذا البُختي، أنف يف يُدَخل الذي الُعود وهو ِمهاًرا، للبُختي صار كالُفلكة

تواٍد. منه جاءت
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من بناس «يؤتى ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال الناس. من واألرسى للكالب تكون والسواجري
بالسواجري.» حظوظهم إىل يُقادون هنا ها

سهاًما، صارت ة قَّ الشِّ ُفرِّقت فإن قال: بندق. قوس منها ة ِشقَّ فكل قناًة كانت وإذا
الغالم. كِحظاء الطرماح: قال ِصغار. ِسهاٌم وهي ِحظاءً، صارت السهام ُفرِّقت فإن
به َشَعب امِلغزل ُفرِّق فإن َمغازل، صارت الحظاء ُفرِّقت فإن ورسوة. حظوة والواحدة

الشاعر: وقال منها. أصلح لها يجد ال أنه عىل املشقوقة، املصدوعة أقداحه اب عَّ الشَّ

ال��ُم��ث��لَّ��م��ا اإلن��اءَ ��ع��ِب ب��ال��شَّ ك��َش��كِّ��َك َش��َك��ك��تُ��ه ق��د ال��َق��ن��ا أط��راِف نَ��واف��ذُ

والصغار األوساط واملرافق الكبار املنافع من ففيها ساملة صحيحًة العصا كانت فإذا
املرفق يف يبلُغ يشء فأي وأكثر، ذكرنا الذي ِمثل ففيها ُفرِّقت وإذا أحد، يُحصيه ال ما
أُْخَرى﴾ َمآِرُب ِفيَها ﴿َوِيلَ السالم وعليه نبينا عىل موىس قول ويف العصا؟ مبلغ واملرد
فالذي كثرية؛ واملآرب أخرى. مأربٌة فيها ويل يُقل: لم ألنه فيها؛ املرافق كثرة عىل دليٌل

املآرب. تلك يف داخل هذا قبل ذَكرنا
بعض زعم ولكن شيئًا، منه يُغادر ال غنيَّة شعر معنى يُشِبه ِشعًرا نعرف وال
العراق، إىل فانحدرا نة، السَّ حطَمتْهما األعراب شياطني من ظريَفني أعرابيَّني أن أصحابنا
ِرجل دابَّته أوطأ قد فارس فإذا السوق يف يتماشيان هما فبيْنا «حيدان»، أحدهما واسم
وكانا — اإلصبع أرش منه أخذا حتى به فتعلَّقا أصابعه، من إصبًعا فقطع حيدان
من فابتاعا الكرابج لبعض قصدا أيديهما يف املال صار فحني — مقرورين جائعني

يقول: أنشأ فشِبع حيدان صاحب أكل فلما اشتهيا، ما الطعام

إص��بَ��ُع َح��يْ��داَن ِرْج��ِل ف��ي ب��ِق��يَ��ت وم��ا ُك��ربَ��ٌج ال��نَّ��اِس ف��ي ك��اَن م��ا َغ��َرٌث ف��ال

ال األعراب وظرف به، سمعت الذي الناصع املظرف من غنية وشعر الشعر وهذا
يشء. له يقوم

والنمل كنجوبة؛ قنبلة، الزنج؛ منهم العصا، إال القتال يف يستعملون ال كثري وناٌس
ثقافة بها ولهم النَّبَط، ومنهم حروبهم. يف يعتمدون ذلك عىل وتنبو؛ وتكفو والكالب؛
بالِعيص، كلها املخارجات وقتال بالِعيص، قاتلت إذا األكراد تكون ما وأثقف وغلبة، وشدة

والعطب. السالمة بني منزلة ولقتالهم حسن، ومنظٌر ثقافة هناك ولهم
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عًصا، أُبْنة إال هو ما املثل: يف ويُقال بقناته، ار البقَّ بقتال املثل يرضبون والناس
شديد لإلبل، بها الرضب قليل كان إذا العصا، لضعيف إنه للراعي: ويُقال ِرًشا. وُعقدُة

الراعي:19 قال عليها. اإلشفاق

إص��بَ��ع��ا ال��ن��اُس أج��َدَب م��ا إذا ع��ل��ي��ه��ا ل��ه تَ��رى ال��ُع��روِق ب��ادي ال��َع��ص��ا ض��ع��ي��ُف

الراجز: قال ولذلك العصا. ُصْلب قالوا: عليها قويٍّا َجلًدا الراعي كان وإذا

أذاِت��ه��ا ع��ل��ى ب��اٍق ال��ع��ص��ا ُص��ْل��ُب

الراعي: معنى يف اآلخر وقال

ال��ِع��ِص��يَّ��ا واْش��َه��را تَ��ض��ِرب��اه��ا ال

إال معه وليس فرجع واف20 السُّ أصابه إذا عصاه، والنت فالن أقبل قد ويقولون:
عىل وعًصا بعًصا، عًصا ُقِرعت كلما ويقولون: ال. أم إبل له كانت يُفارقها، ال ألنه عصاه؛

بذلك. فالنًا أخذوا قالوا: عًصا؛ وعًصا عًصا،

لكثرة عليه غلب لقٌب والراعي جندل، أبا يُكنى النمريي، معاوية بن حصني بن عبيد هو الراعي: 19
حتى ًال مفضَّ ًما مقدَّ زال وما اإلسالم، شعراء من فحًال شاعًرا وكان إياها. نعته وجودة اإلبل وصفه

فيها: يقول التي بقصيدته فهجاه ، يكفَّ أن فأبى جرير، ه فاستكفَّ والفرزدق، جرير بني اعرتض

وش��اب��ا أب��اِج��لُ��ه ف��ارْت وق��د ع��ب��ي��ٍد ع��ل��ى ص��بَ��ب��ُت تَ��َرن��ي أل��ْم
ال��ِج��راب��ا ُش��ع��ل��ِت��ه��ا ح��رُّ ف��يَ��ش��ف��ي ح��ام��ي��اٍت َم��واس��َم ل��ه أع��دُّ
ِك��الب��ا وال ب��َل��غ��َت َك��ع��بً��ا ف��ال نُ��َم��ي��ٍر م��ن إنَّ��ك ال��طَّ��ْرَف ف��ُغ��ضَّ

شعره: يف له يُقال وكان قومه، ووجوه العرب رجال من الراعي كان م: سالَّ بن محمد وقال ففضحه.
اءً هجَّ بذيٍّا ذلك مع وكان يُعارضه، وال شاعر شعر يحتذي ال إنه أي دليل. بغري الفالة يعتسف كأنه

يقول: فيها قصيدة من هو الجاحظ به جاء الذي البيت وهذا لعشريته.

َم��ع��ا َق��بْ��َل��ه��ا ِن��يَّ��ٌة ��َع��تْ��ن��ا ج��مَّ وم��ا ِج��واَرك��م ه��ِوي��ن��ا إنَّ��ا واب��ٍش بَ��ن��ي
أض��يَ��ع��ا ب��ال��ت��ف��رُِّق وك��ان��ا ج��م��ي��ًع��ا تَ��ج��اَورا ش��تَّ��ى ح��يَّ��ي��ِن م��ن َخ��ل��ي��َط��ي��ِن
يَ��ت��ص��دَّع��ا أْن ال��م��ح��زوِن ح��ال��ِة ع��ل��ى أس��ي��ُره��م يُ��ب��ال��ي ال ل��ي��ل��ى أه��َل أرى

اإلبل. به تهلك مرض السواف: 20
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ثَور: بن ُحميد وقال

ال��ِم��نْ��ط��ي��ُق ل��س��اِن��ه ِث��نْ��َي ويَ��لُ��وُك ربِّ��ه��ا م��ن ال��َع��ص��ا تُ��ن��ت��َزُع ال��ي��وَم

قوله: مع ويُكتَب
تُ��رَس��ِل21 ل��م إْن ال��تَّ��غ��م��ي��ُض يُ��رِس��لُ��ه��ا َح��ِل ِق��ي��َل إْن وال��زَّج��َر ال��ع��ص��ا تَ��ْخ��ش��ى

آخر: وقال
ُم��رِغ��ِس22 ُم��ِس��ي��ٍم ك��لُّ ب��ه��ا يُ��ْغ��ل��ي وُس��ُدِس بُ��زٍَّل وَورُد ه��ذا
ُم��وِرِس23 وَح��م��ٍض أح��وى ُع��ُش��ٍب م��ن ال��رَِّس��ي وأك��ن��اِف ال��َغ��وِر م��َن ُردَّْت
اج��ِل��ِس24 ِق��ي��َل وإْن ق��اَم ُق��ْم ِق��ي��َل إْن وَك��ْه��َم��ِس ال��َع��ص��ا َج��ْل��ِد وذائ��ٍد

��ٍس25 ُم��دعَّ َع��َف��ٍر ِس��م��اَط��ي داَس��ت

النَّهَشيل:26 َحْزن بن بَشامة قول بالعصا قتالهم شدة عىل ويدل

حل. حل لها: فيُقال اإلبل، بها تُزجر كلمة حل: 21

البعري والسدس: ى. تُسمَّ سنٌّ بعده وليس ِسنيه، تاسع يف البعري وهو بازل، جمع البزل: وسدس، بزل 22
الرافه. الناعم املرغس: املبتاع. بمعنى هنا املسيم: يبزل. أن قبل

وال الفريوزآبادي، عرَّفه كذا الخباء، وسط الثابت العمود الريس: األرض. من انخفض ما كل الغور: 23
البيت. معنى إليه يؤدي بما العمود ذلك عالقة ما أدري

الوجه. القبيح الكهمس: 24
اآلثار. كثري مدعس: طريق. جانبَي عفر: سماطي 25

كتابه يف البغدادي حتى ُكتُب، من أيدينا بني فيما ترجمة عىل له نعثر لم النهشيل: حزن بن بشامة 26

القصيدة صاحب وهو اإلسالم. شعراء من ولعله األنساب. ُكتُب يف ترجمة له يَر لم إنه يقول األدب ِخزانة
أولها: والتي ثعلبة، بن قيس بني لبعض إنها وقال حماسته، يف ام تمَّ أبو اختارها التي

ف��اْس��ِق��ي��ن��ا ال��ن��اِس ِك��راَم س��َق��ي��ِت وإْن ف��َح��يِّ��ي��ن��ا َس��ْل��م��ى ي��ا ُم��َح��يُّ��وِك إنَّ��ا
ف��اْدِع��ي��ن��ا ال��نَّ��اِس ِك��راَم َس��راًة ي��وًم��ا وَم��ك��ُرم��ٍة ُج��لَّ��ى إل��ى َدَع��وِت وإْن
يَ��ْش��ِري��ن��ا ب��األب��ن��اءِ ه��و وال ع��ن��ه ألٍب ن��دَّع��ي ال نَ��ه��َش��ٍل بَ��ن��ي إنَّ��ا

إلخ. …
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ال��َم��ش��اِرِب27 بَ��رُد وال��م��اءُ ب��أع��ِص��ي��ه��ُم دبَّ��بُ��وا ب��ال��بُ��َح��ي��رِة ِل��ِرع��اءٍ ِف��ًدى
ق��اِرِب ب��َن نُ��َع��ي��ُم ي��ا تَ��ح��لَّ��ْل ف��ق��ل��ُت ب��َح��وِض��ه تَ��ُج��وُز ال نُ��َع��ي��ٌم وآل��ى
ال��ُم��ق��اِرِب ال��نَّ��ض��ي��ِح م��اءِ ع��ن وَس��بْ��رَة ِل��يَ��ُردَّه��ا يَ��ُك��ْن ل��م زي��اًدا ف��إنَّ
��ب��اِص��ِب؟28 ال��صُّ ال��نِّ��ص��اِب بَ��ْرَد ب��أع��ن��اِق��ه��ا وب��اَش��َرت ِظ��م��اءً ج��اءت أْن أغ��رََّك
ال��ذوائ��ِب29 ِط��واِل وأع��ن��اٍق ب��ِج��ذٍع ام��ت��ذَي��نَ��ه ث��م ال��َح��وِض ف��ي م��ا تَ��ن��اَول��َن

البَعيث: قال ولذلك عصاه؛ يستعمل ال كان إذا العصا، ضعيف فالن ويقولون:

��ُم ُم��ت��ه��ضَّ ُم��س��ت��ض��َع��ٌف ال��ع��ص��ا ض��ع��ي��ُف س��ال��ٍم أُمِّ م��ن ��دِر ال��سِّ ِب��ذاِت وأن��َت

اآلخر: وقال

َح��واِن ال��ِع��ِص��يَّ يَ��خ��َش��ي��َن ال��م��اءِ ع��ل��ى ول��ي��ل��ًة ي��وًم��ا ُح��ْم��َن ص��ادي��اٌت وم��ا
َدواِن30 ال��ِح��ي��اِض بَ��رِد م��ن ه��نَّ وال ب��ِوج��ه��ٍة ع��ن��ه يَ��ص��ُدرَن ال َل��وائ��ُب
َرواِن ��ق��اِة ال��سُّ ألص��واِت ف��ُه��نَّ ُدونَ��ه وال��م��وُت ال��م��اءِ َح��ب��اَب يَ��َري��َن
َع��دان��ي ال��َع��ُدوَّ ول��ك��نَّ إل��ي��ِك وُغ��لَّ��ٍة َش��وٍق ُج��ْه��َد م��نِّ��ي ب��أوَج��َع

اآلخر: وقال

يَ��ت��ص��ل��َص��ُل31 َج��وُف��ه��ا ح��ت��ى ال��م��اءِ ع��ِن ُح��لِّ��ئَ��ت ال��ِه��ي��ِم م��ن ِم��ْل��واٍح َوج��ُد ف��م��ا
وتَ��ن��َه��ُل تَ��ِع��لُّ أن��ع��اٍم أق��اِط��ُع وَح��ْوَل��ه��ا ال��ِع��ِص��يُّ وتَ��ْغ��ش��اه��ا تَ��ُح��وُم
��ُل أتَ��ج��مَّ أنَّ��ن��ي إالَّ ال��ِورِد إل��ى وتَ��ع��طُّ��ًف��ا ُغ��لَّ��ًة م��نِّ��ي ب��أع��َظ��َم

وردوا. منعوا دببوا: 27

ماء. من فيه بقي ما الصباصب: الحوض. أصل النصاب: 28
صنبوره. من يسيل ماءه تركن امتذينه: 29

إليه. يصلن وال املاء حول يَُحمن ِعطاش لوائب: 30
لجفافه أنه يعني يتصلصل: الورود. من ُمنعت حلئت: العطاش. النوق الهيم: الظمأ. الشديد امللواح: 31

الجاف. الطني صوت وهو صلصال، له كان املاء من
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الِخالط، وعند الهرب، عند تُرضب وهي اإلبل. غرائب رضب فالٌن ب ُرضِ ويقال:
صخر: بن الحارث وقال الرضب. أشد الحوض، وعند

ال��َغ��رائ��ُب ال��ِح��ي��اِض م��اءِ ع��ن ِذي��َد ك��م��ا َس��َك��ن��اِت��ه ع��ن ال��ه��اَم يُ��زي��ُل ِب��َض��رٍب

اآلخر: وقال
ال��نَّ��واِه��ِل32 ُغ��َرَب ال��ُم��ِذي��ِد َض��ْرَب ب��ال��َم��ن��اِص��ِل ض��رَّاب��وَن ِل��ْل��ه��اِم

أحمر: ابن وقال

نَ��ْض��ُر ن��اع��ٌم م��كَّ��َة ب��َح��راِم ُغ��ْص��ُن ك��أنَّ��ه��ا ��ب��اِب ال��شَّ َروُد

اآلخر: وقال

ِه��ِم��لِّ َخ��َل��ٍق ال��ُف��ت��وِق ج��مِّ ج��لِّ ف��ي ق��ائ��ًم��ا تَ��َري��ن��ي إم��ا
ال��ُم��ع��ت��لِّ َده��ِرك اع��ت��الِل ع��ن��َد تَ��ح��ت��لِّ ع��ن أُب��ِغ��ض ُم��ح��اِذًرا
33 لِّ ال��دَّ ج��م��ي��َل ل��ألُن��ِس أص��َوَن ال��رَِّف��لِّ ال��يَ��ل��َم��ِق ف��ي أرى ف��ق��د

ال��ُم��ب��ت��لِّ ال��ب��ان��ِة ك��ُخ��وِط لُ��دنً��ا

ساجور، وعود حربة قضيب امِلخرصة وتكون ِمخرصة، وتكون ِمحراثًا، العصا وتكون
الشاعر: وقال العصا. يَخبأ فالٌن أُبنة: فيه كانت إذا للرجل ُويقال تَودية. تكون ثم

ال��ع��ص��ا يَ��ْخ��ب��ا ل��ك��نَّ��ه ص��ال��ٌح زوٌج زوُج��ِك

قتادة بن إياس وقال بالعصا. األرنب تحذف كما بالقول تحذفه األمثال: ويف
الَعبشمي:

ع��اِزُم ق��ل��ُت ِل��م��ا إنِّ��ي إثْ��ِره��ا ع��ل��ى ب��ال��ع��ص��ا وأح��ِذُف أُواله��ا س��أن��َح��ُر

املانع. الدافع املذيد: 32
الواسع. القباء الرفل: اليلمق 33
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وال بخري أمي تذُكر أن لك ليس اإلبل: صاحب عىل الراعي رشط يف ُكناسة ابن قال
وموضع النار، من َمقعدي ويل أخطأت، أم أصبَت غضبك، عند بالعصا حذيف ولك رش،
األعرابي: عن قوله أحدهما بحديثني: هذا يف يحدِّث العتبي كان والقار، الحارِّ من يدي
األعرابي: عن قوله أحدهما بحديثنَي؛ هذا يف يحدِّث الُعتبي كان والقار. خرست إذا وكان
وأما بالعصا. األرنب تحذف كما بالصواب حذف الرأي عن األلُسن خرست إذا وكان
فقال: الطريق، عىل يدلهم أعرابيٍّا فاستأجروا الطريق، أضلوا قوًما أن فذكر اآلخر الحديث
وهللا إني فقال: الطريق، عىل يدلُّهم أعرابيٍّا فاستأجروا الطريق، أضلُّوا قوًما ال وهللا إني
أيديكم مع يدي قال: لك. ما فهاِت قالوا: عليكم. وأرشط لكم أرشط حتى معكم أخرج ال
محرَّم. عليكم والدي وِذكر فيه، ما عيلَّ ع موسَّ النار من موضعي ويل والقار، الحارِّ يف
ال وهجرة وعتب، تعب إىل تؤدي ال إعراضة قال: أذنبت؟ إن عليك لنا فما لك، فهذا قالوا:
أصابت. أم أخطأت بالعصا فحذفة قال: تعتب؟ لم فإن قالوا: فرة. السُّ مجامعة من تمنع
امُلستحَدثني. من الُكتب بعض يف قرأتهما وإنما عاِلم، من أسمعهما لم الحديثان وهذان
ِضياعهم إىل خرجوا إذا تُفارقها هم أكفُّ تكاد ال ُعَجر رءوسها يف ِعيصٌّ املدينة وألهل

طيِّبة. وأخبار حسنة أحاديث فيها ولهم ومتنزهاتهم،
بُّوس. بالدَّ ُعظمائهم رءوس شدخت بالعرب ظِفرت إذا يقول: األفشني34 وكان

َجحشويه: وقال ُعجرة. رأسها يف التي العصا بهذه شبيه والدبوس

م��يَّ��اِد ك��ال��ُغ��ص��ِن ُم��ع��ت��ِدٍل ب��ل��بَّ��اِد ه��اَم َرج��ًال ي��ا
ال��ح��ادي ع��ص��ا ِم��ث��َل ل��ه أيْ��ًرا رأى ��ا ل��مَّ ��اُن غ��سَّ ب��ه ه��اَم

من أصله إن قيل ُشجعانه. وُفحول املعتصم ُقواد أكابر من كان كاوس. بن خيذر هو األفشني: 34
واسترشى أمره، استفحل أن بعد الخرمي بابك لحرب هه ووجَّ املرشق، املعتصم ه والَّ فارس. ملوك ساللة
ال جماعة القواد من وقتل عدة، ِمراًرا السلطان جيوش هزم أن وبعد الدولة، يتهدد خطًرا وصار رشه،
وبابك عليه، يضيِّق به زال وما مقاومة، أشد وقاَومه له صمد األفشني له انتدب فلما بشأنهم. يُستهان
فلما البذ، مدينته إىل األفشني ألجأه حتى حرص، وال لها عد ال التي جيوشه من بالرغم يَديه بني ينهزم
به وبعث فأرسه البطارقة، بعض فعرفه التُّجار، زي يف الروم بالد إىل بأهله هاربًا خرج أمره ضاق
وكرب األفشني شأن َعُظم وبهذا أمره. وانتهى وصلبه فقطَّعه املعتصم، إىل األفشني فحمله األفشني، إىل
ويُكاتب الدولة قلب يُحاول أنه عليه كشف ألنه عليه؛ أحفظه ما أمره من املعتصم عِلم ثم خطره،
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ُم��ن��آِد ك��ال��ُغ��ص��ِن ف��تً��ى ك��لَّ م��ال��ٍك أب��و يَ��ْه��وى يَ��َزْل ول��م
ُم��ع��ت��اِد األدب��اِر ف��ي ل��ل��طَّ��ع��ِن ال��ُق��وى َم��ِت��ي��ِن ك��لُّ يُ��ع��ِج��بُ��ه

قول معنى يف وهو الحوض. إىل العصا تركب كي عينها الناقة تغمض وقالوا:
النجم: أبي

تُ��رَس��ِل ل��م إْن ال��ت��غ��م��ي��ُض يُ��رِس��لُ��ه��ا َح��ِل ِق��ي��َل إْن وال��زَّج��َر ال��ع��ص��ا تَ��ْخ��ش��ى

الُهذيل: قول ِمثل وهذا

ال��َح��َل��ُق ف��وَق��ه��ا ال��َم��ن��اط��َق ش��دُّوا إذ أُس��ام��َة م��ن أش��َج��ُع وألن��َت
َرُق ال��دَّ وُدونَ��ه��ا األُك��فِّ وع��ل��ى ع��واِت��ِق��ه��م ع��ل��ى ��ي��وِف ال��سُّ ح��دُّ
ال��َح��َدُق ُدونَ��ه ��ُض تُ��غ��مَّ َض��رٌب ب��يْ��نَ��ه��ُم ال��ثِّ��ي��راِن َك��َغ��م��اِغ��ِم

الِهاليل: ثَور بن ُحميد وقال

ال��ِم��نْ��ط��ي��ُق ِل��س��اِن��ه ِث��نْ��َي ويَ��لُ��وُك ربِّ��ه��ا م��ن ال��ع��ص��ا تُ��ن��ت��َزُع ال��ي��وَم

الشاعر: وقال كالقناة. وفرس كالقناة، رجل يقال:

ِص��ْف��ِر وال َم��ْألى غ��ي��ِر ك��فٍّ َج��ْم��َع يَ��ِج��ْد واِرث��ي ال��م��اِل إل��ى ي��وًم��ا يَ��ج��يءُ م��ا م��ت��ى
ب��ال��َه��بْ��ِر يَ��ْرَض ل��م ه��زَّ م��ا إذا ُح��س��اًم��ا وص��ارًم��ا ال��َق��ن��اِة ِم��ث��َل َف��َرًس��ا يَ��ِج��ْد

ألقت حتى عنه، تعاىل هللا ريض عمر، عهد عىل األرض أجدبت الحديث: يف وجاء
إرسائيل بني إن املؤمنني، أمري يا كعب: فقال العظم، وُكِرس النََّعم، وُعطِّلت الِعيص، الرِّعاء
بالعبَّاس استسقائه سبب ذلك فكان األنبياء. بُعصبة استسَقوا نة السَّ أصابتهم إذا كانوا

املطلب. عبد بن

ثم وقتله، املعتصم عليه قبض خبيئته، وكشف أمره تحرِّي وبعد والِعصيان. الخالف له ن يحسِّ املازيار
ذلك وكان بها، أحرقوه أصناًما بيته يف ووجد يُختن، لم بقلفته يزال ال ووجده بابك، خشبة عىل صلبه

٢٢٦ه/٨٤٠م. سنة يف
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فقال: منها، وَسِلم بعصاه فرضبها أعرابيٍّا حيَّة وساَوَرت

وَردا ل��َم��ن ق��تَّ��اٌل ال��َم��ن��يَّ��ِة َح��ْوَض أن��َه��َل��ن��ي ��اِن وال��ك��فَّ ال��َه��راوُة ل��وال

اآلخر: وقال

آِل��ِف غ��ي��ُر ل��ه��ا ق��ل��ب��ي بَ��ي��ع��ٍة إل��ى ف��ج��ئ��تُ��ه ل��ل��ِب��ي��اِع ُم��ِط��ي��ٍع اب��ُن دع��ا
ال��خ��الئ��ِف أُك��فِّ م��ن ل��ي��س��ت ��َي ب��ك��فِّ َل��َم��س��تُ��ه��ا ��ا ل��مَّ َخ��ْش��ن��اءَ ف��ن��اَوَل��ن��ي
ال��لَّ��ط��ائ��ِف ال��رِّق��اِق ال��ِب��ي��ِض م��َن ول��ي��س��ْت َل��ْم��َس��ه��ا أن��َك��رُت ال��ُك��ْزِم ��ِث��ن��اِت ال��شَّ م��ن
ال��تَّ��ن��ائ��ِف ي��وُم ك��اَن م��ا إذا َف��ُروًرا ل��َق��وِم��ه��ا ال��َه��راوى َح��ْم��َل ُم��ع��اِودًة

وألعصبنَّك الصمغة، َقْلع ألقلعنَّك وهللا مالك: بن ألنس يوسف بن اج الحجَّ وقال
مريم ألبي عنه تعاىل هللا ريض عمر وقال الضب. تجريد وألجرِّدنَّك لمة، السَّ َعْصب

املسفوح. الدم األرض تحب حتى أحبك ال وهللا الحنفي:
ُجَلبًا. تقلَّع الدم جف فإذا الدم، تقبل ال األرض ألن

يقول: حيث س املتلمِّ أرسف ولقد

َدم��ا دٌم يَ��َم��سَّ ال ح��ت��ى تَ��زايَ��ل��َن ِدم��اُؤن��ا تُ��س��اُط ل��و إنَّ��ا أح��اِرُث

بني من يل عم بني مع أسريًا كنت قال: يباني، الشَّ بكر أبي قول منه َرسًفا وأَشدُّ
املوايل وأعناق عمي بني أعناق فرضبوا التغالبة، أيدي يف جماعة َموالينا من وفينا شيبان،
املوايل دم من ينماز العربي دم أرى هو إال إله ال والذي فكنت األرض، من َوهدة عىل
األصمعي: وأنشد يعتزل. ولم فوقه قام هجينًا كان فإذا بينهما، األرض بياض أرى حتى

َغ��رائ��بُ��ه ال��ِع��راِك َح��وِض ع��ن ِذي��َد ك��م��ا ُح��ف��رٍة َق��ع��ِر ف��ي أُل��ِق��ي��َت وق��د يُ��ذَدَن

ِمرداس: بن العبَّاس وقال

ال��َخ��واِم��س��ا ال��ُم��ِذي��ِد َض��ْرَب ف��نَ��ض��ِربُ��ه��م ب��ِرم��اِح��ن��ا أح��س��اِب��ن��ا ع��ن نُ��ق��اِت��ُل

غالب: بن الفرزدق وقال

ذاِك��ُر ال��لُّ��بِّ وذو َس��ْل��م��ى م��ن خ��ي��اَل��ك تَ��ن��َش��ظ��ي ال��بَ��ي��ِن ع��ص��ا ك��ادت وق��د ذَك��رُت
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األسدي: وقال

أواِص��ُره ق��ري��بً��ا ك��ان��ت وإْن َه��وانً��ا ف��أْولِ��ه ال��َه��واَن أوالَك ال��م��رءُ إذا
بَ��واِدُره إل��ي��َك ط��ارت إْن ال��ج��ه��ِل ع��ل��ى ال��ع��ص��ا تَ��َض��ِع وال ال��َم��ول��ى تَ��ظ��ِل��ِم وال

عطيَّة: بن جرير وقال

زائ��ُل ال��ُم��ْل��ِك ِم��ن��بَ��ِر ع��ن اْس��ِت��ه وب��اُب ال��ع��ص��ا ع��ل��ى ح��َم��ل��ُت َم��ص��ل��وٍب ُربَّ أال

والِقيس: الِعيص جوهر وكرم األغصان مع نفسها العصا مديح يف وقالوا

َخ��ي��ُزراِن م��ن ِع��ظ��اَم��ه��ا ك��أنَّ تَ��ث��نَّ��ت ل��َس��بْ��ح��ِت��ه��ا ق��ام��ت إذا

أَُميل: بن ل املؤمَّ وقال

ُع��ودا ُع��وٌد يَ��ُف��وُق ك��ذاك بَ��ع��ًض��ا بَ��ع��ُض��ه��م يَ��ف��ُض��ُل ك��ال��ِع��ي��داِن وال��ق��وُم
َم��ِح��ي��دا تُ��ِص��ي��َب أْن ال��َم��ن��يَّ��ِة وع��ِن ِح��ي��ادًة ال��ق��ض��اءِ ع��ِن ت��س��ت��ط��ي��ُع ل��و
ُق��يُ��ودا ال��َك��الُل ل��ه��ا ص��اَر ف��اآلَن َم��ن��ِزًال تَ��ن��ِزُل ح��ي��َن تُ��ق��يِّ��ُد ك��ان��ت

آخر: وقال

ق��ري��نُ��ه��ا ب��اَن َوْرق��اءَ ُم��ط��وِّق��ًة َح��م��ام��ًة إالَّ ال��ب��اك��ون وأْس��َل��َم��ه��ا
ِل��ي��نُ��ه��ا األرِض م��ن يُ��دنِّ��ي��ه��ا يَ��ك��اُد َخ��ي��ُزران��ٍة ع��ل��ى أخ��رى تُ��ج��اِوبُ��ه��ا

اآلخر: وقال

َع��ه��ِد م��ن ُع��ت��ي��ب��َة ِه��ن��ٍد بَ��ن��ي ب��أُخ��ِت ل��ك��م ه��ل ال��ُم��ِخ��بُّ��وَن ال��رَّك��ُب أيُّ��ه��ا أال
بَ��ْع��دي ظ��َع��نَ��ت أم ق��اب��وَس ب��ن��ي ب��أرِض ال��نَّ��وى ب��ه��ا واس��ت��ق��رَّت َع��ص��اه��ا أأل��َق��ْت

اآلخر: وقال

ال��رَّن��ِد م��ن ال��نَّ��ب��اِت َغ��ضِّ ُغ��ُص��ٍن ع��ل��ى ��ح��ى ال��ضُّ َرونَ��ِق ف��ي َوْرق��اءُ ه��تَ��َف��ت أال
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غول، هي إذا سفرت فلما جماًال، بها فظنَّ وِبزَّة، شارة يف رآها امرأٍة يف آخر وقال
فقال:

ال��َك��رِب م��َن ُم��تُّ ذاك ول��وال ع��ل��يَّ وُق��درٍة ب��َم��نٍّ ربِّ��ي وأظ��َه��َره��ا
ال��َك��ل��ِب م��ن خ��ي��ٌر ال��س��اج��وُر ل��ه��ا وق��ل��ُت َوج��ِه��ه��ا ُق��ب��ِح م��ن س��بَّ��ح��ُت بَ��َدت ��ا ف��ل��مَّ

والساجور السواجري.» يف حظوظهم إىل يُقادون هنا من بقوم «يؤتى ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
ارة. زمَّ عنقه ويف ُجبري بن بسعيد اج الحجَّ فأُتَي الحديث: ويف قالوا: ارة». «الزَّمَّ ى يُسمَّ

نني: املسجَّ بعض وقال

أَم��ْق وِح��ص��ٌن َم��دي��ٌد وظ��لٌّ ��ارٌة وَزمَّ ِم��س��َم��ع��اِن ول��ي
َش��َه��ْق ق��د زائ��ًرا ابْ��َص��َرن��ي ل��َو زائ��ٍر وك��م ل��ي ع��ائ��ٍد وك��م

الوليد: قول وأما زمارة. عنقه يف الذي الغل ى وسمَّ القيدان. املسمعان:

��ارْة ال��زَّمَّ وح��نَّ��ِت َظ��ِم��ي��ن��ا ق��د ب��ال��َق��رق��ارْة ُزبَ��ي��ُر ي��ا اس��ِق��ن��ي
��ارْة ك��فَّ ل��ه��ا ف��م��ا أح��اط��ت ق��د ذُن��وب��ي ف��إنَّ اس��ِق��ن��ي اس��ِق��ن��ي

السجن: صفة يف الزمارة صاحب أيًضا وقال امِلزمار. هنا ها فالزمارة

��ال��ِك ال��سَّ ُع��نُ��ِق ع��ل��ى ث��ق��ي��ًال َم��ن��ِزًال ب��أح��َص��ِن��ه��ا ف��ِب��تُّ
م��ال��ِك وال ُم��س��ت��ع��ي��ٍر وال ِك��ًرا ف��ي وال ب��َض��ي��ٍف ول��س��ُت
ال��ح��ال��ِك ف��ي ويُ��م��ِس��ُك يُ��غ��نِّ��ي ف��أدن��اه��م��ا ِم��س��َم��ع��اِن وال
ه��ال��ِك ع��ن ال��وق��َف يُ��ش��ِب��ُه وال ك��ال��رُُّه��وِن وال ب��َغ��ص��ٍب ول��ي��َس
ع��ارِك م��ن وأرَس��ُخ ع��م��ًدا ال��س��م��اءِ ف��ي ن��اظ��ٌر وأق��ص��اه��م��ا

الجرس. صاحب واآلخر قيده، أحدهما هنا ها املسمعان
إىل ينضمُّ بعضهم فجعل بعًضا، بعضهم يل عم بنو قاتلت قال: الكالبي أخربني

قويل: إال ري ِهجِّ ذلك يف يل وليس مني، لواذًا بعض

أع��ط��اِن��ه��ا م��ن ال��ع��اديِّ وِك��رِس��ه��ا ُج��ث��م��اِن��ه��ا إل��ى ت��أوي ج��َع��َل��ت ق��د
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فرة، الشَّ وأنتم اللحم فنحن كم؛ حقَّ عمي بني يا دونكم قلت: الِقصاص، طلبوا فلما
صربت. اقتصصتم وإن عقلت، اعتقلتم وإن شكرُت، وهبتم إن

عن ارتحلوا إذا العرب تقول قال: َمنِْسيٍّا﴾. ﴿نَْسيًا قوله: عن يونس سألت قال:
فقلت: قال: والحبل. ظاظ، والشِّ والَقَدح، العصا، وهي أنسائكم. إىل انظروا ينزلونه: املنزل
ذلك ليس قال: عليهم. املتاع أهَون ألنها إال أربابها ينساها ال األشياء هذه أن ظننت إني
نفوس تذهب وإنما العيون، عنها تذهب املتاع وصغار بنفسه، يذكِّر الجايف واملتاع كذلك،
املاعون فوت أقدار عىل يقفون وال جسمه، صُغر وإن ثمني يشء كل ِحفظ إىل ة العامَّ
حينًا ونُيس به العهد تَقادم ما املنيسُّ يونس: وقال األسفار. يف املحالت وفقد الحاجة عند
إليها الحاجة التي النفيسة باألشياء املوضع هذا يف املثل لترضب مريم تكن ولم لهوانه،
حري: بن نَهَشل أو ُرميلة بن األشهب وقال األسواق. يف الثمني اليشء إىل الحاجة من أعظم

ال��رَُّج��ُل أيُّ��ه��ا ع��نَّ��ا نَ��ْف��َس��ك وأْغ��ِن َك��ث��رتُ��ن��ا تَ��غ��ُررَك ال األق��ارُب ق��ال
ف��يَ��ك��ت��ِه��ُل ُق��ض��ب��انً��ا يَ��ن��بُ��ُت وال��نَّ��ب��ُع أع��ُظ��َم��ه��م ال��ل��ُه يَ��ُش��دُّ بَ��ن��يَّ َع��لَّ

وكان العصا». «فارس واألخنس «العصا»، ى يُسمَّ شهاب بن األخنس فرس وكان
و«الغدير» «شحمة» كالب بن جعفر ولبني «العصا». لها يُقال َفرٌس األبرش لَجذيمة
والغدير األحوص، بن عوف فرس والعصا خالد، بن جزء فرس فشحمة و«العصا»؛
بعضهم وقال الطائي. كعب بن شبيب فرس أيًضا و«العصا» األحوص، بن ُرشيح فرس

خطبائهم: بعض أو

ال��ُم��س��اِف��ِر ِع��ص��يِّ م��ن َس��ي��ٍر ذاِت وال نَ��خ��ل��ٍة َع��راج��ي��ِن م��ن ع��ص��اه ول��ي��س
ال��َم��خ��اِص��ِر ِج��ي��اِد م��ن َش��ي��ٍخ وم��ي��راُث ف��نَ��بْ��ع��ٌة س��أل��َت ��ا إمَّ ول��ك��نَّ��ه��ا

العصا يف كان لو فيقول: العجز، مس يجد وهو قوة له تُكن لم إذا يتمنَّى والرجل
أوس: بن حبيب قال وكذلك سري.

َس��ي��ُر َع��ص��اَك ف��ي أنَّ��ه ل��و وَع��زٍم ��ٍة ِه��مَّ م��ن ل��ك م��ا
ُم��َط��ي��ُر بَ��دُوه َم��ط��ٍر ك��م ك��ث��ي��ًرا ح��دا ق��ل��ي��ٍل ُربَّ
َخ��ي��ُر ف��ْه��َو ال��ل��ُه َف��َع��َل م��ا َص��ب��ًرا ال��ن��ائ��ب��اِت ع��ل��ى َص��ب��ًرا

نعس. إذا يده من سقطت سريًا عصاه يف امُلسافر يجعل لم وإذا
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موىس مآرب بجميع أحيط لست قال: أُْخَرى﴾. َمآِرُب ِفيَها ﴿َوِيلَ قوله: عن وسئل
تُحَمل أنها ذلك من العصا؛ إىل الحاجة باب يف تدخل ُجمًال سأنبئكم ولكني السالم، عليه
وكذلك الفحول، هيج زمن يف العانة ولعري الهائج، والفحل والذئب، والعقرب، للحيَّة،
الرِّجل، واألقطع امُلدنف، والسقيم الدانف، الكبري عليها ويتوكَّأ املروج، يف الجحور فحول

الرِّجل: مقطوع أعرابيٌّ وقال أخرى. رجل مقام تقوم فإنها واألعرج،

أْط��م��اري َم��ت��نَ��يَّ ع��ن تَ��خ��دََّد وإْن ِرج��اِل��ه��ُم م��ن أنِّ��ي يَ��ع��َل��ُم ال��ل��ُه
وِم��س��م��اِر ُزجٍّ ع��ل��ى م��َش��ي��ُت وإْن ��لُ��ن��ي تُ��ج��مِّ ك��ان��ت ي��ًدا ُرزئ��ُت وإْن

امِلفأد ومنها باغ، والدَّ والفاشكار ار للقصَّ وهي قائده، عن لألعمى تنوب والعصا
الشاعر: قال للتنُّور. وِمحراك للَملَّة35

ال��تَّ��نُّ��وُر ال��طَّ��اِرِق ُدوَن وأُخ��ِم��َد ب��ِخ��رق��ٍة َم��س��ًح��ا ال��ُخ��ب��ِز ض��رُب ك��اَن إذا

يصفه خبزته. أنضج قد أنه عىل فيستدل بعًصا، الرماد عنها ينفض أن يكره كأنه
بالبخل.

ِرضار: بن اخ الشمَّ قال والسمسم. والِجبسني36 الجصِّ لدقِّ وهي

ُم��ن��َض��ِج غ��ي��ِر ب��ال��ع��ص��ا ِش��واءٍ وَج��رُّ

وط الشَّ طال فإذا املخارص؛ يتَّخذان فإنهما وللُمكاري، وللَفيج الشجر، ولخبط
وجه عىل باالعتماد ذلك أضعاف يف وَهرولتهما ُحْرضهما يف استعانا الغاية وبعدت
لغنمه، الراعي ويتَّخذها امُلربَسم، ارتعاش من وتقيم املفلوج، ميل من تعدِّل وهي األرض.
كان وربما اآلخر، الطرف بيده ويُمسك امِلزود، ُعروة يف عصاه ويُدخل مَلركبه، راكب وكل
شئت إن وتكون ثقيل. ِحمٌل وعليها صاحبه بيد اآلخر والطرف رجل بيد طرَفيها أحد
ِمظلة، جعلتها شئت وإن ِقبلة، وجعلتها الفضاء يف رَكزتها شئت وإن حائط، يف وتًِدا
شيئًا فيها زدت وإن ُعكَّاًزا، كانت شيئًا فيها ِزدت وإن َعنَزة، كانت ا ُزجٍّ فيها جعلت وإن

وسالًحا. سوًطا تكون والعصا رمًحا. كانت شيئًا فيها زدت وإن ِمطرًدا، كانت

الحار. للرماد املحراك للملة: املفأد 35
أثبتناه. كما الجبسني هو وإنما مكانه، هذا وليس والجبني، األصل: يف والجبسني، 36
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ورشف َغنائها ِعظم عىل دليًال بذلك وكفى بالقضيب، يخطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان
الخطباء. من العرب وُكرباء الُخلفاء ذلك وعىل حالها؛

أن وأمره خادم، إىل والقضيب الُربد دفع به أُحيَط حني محمد بن مروان كان وقد
الخادم أُِخذ فلما عنقها، يرضب أن وأمره له بنتًا إليه ودفع الرمال، تلك بعض يف يدفنهما

لهم. ذلك يُسلِّم أن عىل نوه فأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مرياث ضاع قتلتموني إن قال: األرسى يف
قناة: صفة يف وقال

��ع��اِع ال��شُّ ك��س��اط��ع��ِة ُش��راع��يٌّ ِس��ن��اٌن ف��ي��ه ع��اِن��ٌق وأس��َم��ُر

آخر: وقال

ال��ُع��ق��اِب ت��ح��َت ال��ق��ن��اِة ك��اه��ت��زاِز ف��ي��ه تَ��ه��ت��زُّ ال��ِع��ن��اِن ف��ي َه��ون��ٌة

الشاعر: قول العصا يف يجوز ومما

ال��نَّ��واه��ِل ُغ��َرَب ال��ُم��ِذي��ِد َض��ْرَب ب��ال��َم��ن��اِص��ِل ض��رَّاب��وَن ِل��ْل��ه��اِم

ِمرداس: بن عبَّاس وقال

ال��َخ��واِم��س��ا ال��ُم��ِذي��ِد َض��ْرَب ونَ��ض��ِربُ��ه��م ِب��ِرم��اِح��ن��ا أح��س��اِب��ن��ا ع��ن نُ��ط��اِع��ُن

آخر: وقال

األَج��شِّ ال��نَّ��بْ��ع��ِة َك��ُع��وِد ف��ْه��و َوْح��ِش��ي َج��َل��ب��يٌّ ع��ن��ه��ا داَف��َع

األسود: نَُصيب وقال

واِف��ُره ��حُّ ال��شُّ وال ُم��ب��ِق��ي��ه ال��دَّه��ُر ف��ال وِص��ي��ان��ًة ًة ُع��دَّ م��اًال يُ��ب��ِق وم��ن
ك��اِس��ُره ف��ال��دَّه��ُر ال��دَّه��ِر ُع��وَد ل��يَ��ك��ِس��َر يُ��ِع��دُّه َص��ل��ي��ٍب ُع��وٍد ذا يَ��ُك وم��ن

آخر: وقال

ِه��ن��دا يُ��ب��لِّ��ُغ��ه َم��ن ول��ك��ْن ل��ِه��ن��ٍد أراك��ٍة ُع��وَد نَ��ْع��م��اَن م��ن تَ��خ��يَّ��رُت
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َق��ْص��دا ألرِض��ِك��م��ا ه��ن��ٌد تَ��ُك��ْن ل��م وإْن ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ُه ب��اَرَك ُع��وج��ا َخ��ل��ي��ل��يَّ
َع��ْم��دا ل��نَ��ْل��ق��اك��ُم ُج��ْرن��ا ول��ك��نَّ��ن��ا أج��اَرن��ا ��الُل ال��ضَّ ل��ي��س ل��ه��ا وُق��وال

اآلخر: وقال

ث��اق��ُب ال��َم��ج��ِد ذُرى ف��ي ِزن��ادي وَوْرُي ب��َغ��ْدرٍة تُ��َدنَّ��ْس ل��م ث��ي��اب��ي وت��ل��ك
ال��نَّ��وائ��ُب ال��ُخ��ط��وُب أف��نَ��تْ��ه وَه��ي��ه��اَت نَ��بْ��ع��ٍة ُع��وِد ِس��وى ُع��وًدا ص��اَدَف��ت ول��و

اآلخر: وقال

ف��َع��ْظ��م��ا َع��ظ��ًم��ا ِع��ظ��اَم��ه تَ��ُدقُّ ِب��ُزب��ٍد ُدِه��نَ��ت ِش��ْري��ان��ٍة ع��ص��ا

ُزرارة: بن لقيط قول ِمثل هذا وليس

تَ��ِض��ي��ُر ال تَ��ي��ٍم ِرم��اح ف��إنَّ ِب��َزي��ٍت ِرم��اَح��ه��ُم دَه��ن��وا إذا

الُقدُّوس: عبد بن صالح وقال

ولِ��ح��اِئ��ه��ا ال��ع��ص��ا ب��ي��َن ِب��نَ��ِم��ي��م��ٍة تَ��دُخ��َل��ْن ال

البََجيل: معبد بن ِشبل وقال

َع��ِس��ي��ُب ال��لِّ��ح��اءِ ُدوَن يَ��نْ��ب��ري ك��م��ا ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن ال��دَّه��ِر ُص��روُف بَ��َرتْ��ن��ي

حجر: بن أوس وقال

تَ��ح��لَّ��ِم ل��م ُج��ْرذانُ��ه��ا َس��ن��ٍة إل��ى ف��َط��َردتُ��ه��م ال��َع��ص��ا َل��ْح��َو َل��َح��وتُ��ه��م

الِقيس: منها تُربى التي القناة صفة يف الرَّقايش وقال

وَح��لُ��وِف��يَّ��اِت ال��لِّ��ح��اءِ ُص��ْف��ِر ِب��ُروِص��يَّ��اِت ُخ��ْض��ٍر ُش��َق��ٍق م��ن
م��ؤبَّ��ن��اِت غ��ي��َر وش��ائ��ًق��ا ك��ال��ح��يَّ��اِت إْض��َن ح��تَّ��ى ُج��ِدْل��َن
اس��ت��ث��ب��اِت ع��ل��ى ُع��ص��ف��وٍر ب��ُن ع��م��ُرو ُم��ت��م��طِّ��راِت آنَ��َق��ه��نَّ
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يسري: بن محمد وقال

ال��تَّ��وت��ي��ِر دق��ي��ق��ِة ب��ك��لِّ ع��ن��ه��ا ��ٍر ُح��سَّ ��واِع��ِد ال��سَّ ع��ن ��ري��َن وُم��ش��مِّ
م��ع��ذوِر وال ب��ُم��ع��ت��ِذٍر ف��ي��ه��م رم��يَّ��ًة يَ��داه تَ��ْش��وي ال��ذي ل��ي��س
ُع��ص��ف��وِر إل��ى نُ��ِس��بَ��ت إذا تُ��ْع��زى َع��ط��ِف��ه��ا ف��ي َم��وان��ٍع ��ي��اِت ال��سِّ ُع��ُط��ِف

قوله: إىل ذهب

َم��نُ��وُع ُم��ع��ِط��ي��ٌة ��ه ك��فِّ ف��ي

قوله: ِمثل وهذا

َص��نَ��اُع أنَّ��ه��ا إالَّ َخ��ْرق��اءُ

قوله: ِمثل وهذا

ص��ح��ي��ح��ا ونَ��ج��ا داءً غ��اَدَر

قوله: وِمثل

ن��ج��ا وم��ا َج��وِف��ه م��ن ن��ج��ا ح��ت��ى

األسدي: وقال وَجنأ. انحناء فيه صار الخطيب قيام طال وإذا

َض��َج��اِج ذو ي��وٌم األيَّ��اِم م��ن تَ��الق��ى إذا ال��خ��اِل��َدي��ِن اب��ُن أن��ا
اع��ِوج��اِج ذاُت ��ٍف ُم��ث��قِّ ِق��ِس��يُّ ف��ي��ه وال��ُخ��ط��ب��اءَ ال��لُّ��ع��َب ك��أنَّ

ِرضار: بن اخ الشمَّ قال هذا وعىل

راِك��ُز ال��رِّي��ِح ِوج��ه��َة نَ��ح��اه��ا ِرم��اٌح ك��أنَّ��ه��ا ��ت��اِر ب��ال��سِّ تَ��ف��ال��ى ف��أْض��َح��ت

الُعماني: وقال

��م��ا تَ��ج��هَّ ًق��ا ُم��ص��دِّ رأى إذا َم��غ��نَ��م��ا ال��رِّج��اِل َض��ْرَب ي��رى ع��اٍت
َس��َل��م��ا أو ب��نَ��بْ��ع��ٍة َه��راوًة ِم��ع��َص��م��ا وأب��دى ال��ك��فِّ ف��ي وه��زَّ

ِرَم��م��ا ُرف��اتً��ا راَم م��ا تَ��ت��ُرُك
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األشكر: بن أميَّة وقال

ش��اِف��ي��ه��ا اإلع��ي��اءِ م��ن ال��س��ؤاِل ف��ف��ي ج��اه��ل��ًة ك��ن��ِت إْن ِب��ن��ا س��أل��ِت ه��الَّ
يَ��م��اِن��ي��ه��ا نَ��ْج��راٍن ق��ب��ائ��ِل وم��ن ص��َدق��وا ُه��ُم إْن َم��َع��دٌّ ع��نَّ��ا تُ��خ��ِب��ْرِك
َه��واِدي��ه��ا ف��ي ِم��ْل��ٍح َم��ذُروَر ك��أنَّ ع��اب��س��ًة ال��خ��ي��َل نَ��ُج��رُّ وب��ال��ِج��ي��اِد
ب��اِري��ه��ا ال��َج��ه��ِل ِع��ِص��يَّ ال��ِع��ِص��يَّ أْل��ق��ى ب��ه��م ط��اَف األق��واِم َف��َزُع إذا ق��وٌم

كانت إذا وباهلة» باهل و«ناقة «باهل»، فهو عًصا معه يكن لم إذا والرجل قال:
الراجز: وقال ِرصار. بغري

ابْ��َل��ن��َدح��ا ح��تَّ��ى ال��َم��رُك��وَّ ��ِت ودقَّ وس��بَّ��ح��ا ي��ِده��ا ذا أبْ��َه��َل��ه��ا

العصا ذكر عند بالِعيص الُعرجان من الشعراء بعض ارتفاق نذُكر أن إىل احتجنا
مما كثري من قليل املوضع هذا يف ذلك من ذاِكروه نحن والذي املنافع، يف فها وترصُّ

تعاىل. هللا شاء إن موجود هناك فهو أردتموه فإن «العرجان»، كتاب يف ذكرناه
من وغريه سعد بن ان حسَّ بن ملحمد األسدي عبدل بن الَحَكم هجاء شاع وملا قالوا:
ال أعرج الَحكم وكان والكبري. الصغريُ لسانَه واتَّقى الكوفة، أهل هابَه والوجوه، الُوالة
مع بها ويبعث حاجته عصاه عىل يكتب وصار بأبوابهم، الوقوف فرتك عصاه، تُفارقه
مما أكثر عىل الحاجة تأتيه ثم الكتاب، لقراءة ر يؤخَّ وال رسول، له يُحبس فال رسوله

نَوفل: بن يحيى فقال ل؛ أمَّ مما وأوفر قدَّر،

ونُ��ح��َج��ُب نُ��ْق��ص��ى األب��واِب ع��ل��ى ون��ح��ُن داِخ��ٍل ُل أوَّ اِر ال��دَّ ف��ي َح��َك��ٍم َع��ص��ا

خازم: أبي بن ِبرش قول وأما

َك��ِل��ُب ِج��ي��راِن��ه ع��ل��ى ج��اٍر وك��لُّ نَ��َف��ٍر م��ن اءَ ح��دَّ بَ��ِن��ي َدرُّ ل��ل��ِه
��لُ��ُب ال��صُّ ال��ِب��ي��ع��ِة َوْس��َط ��ُب تُ��ن��صَّ ك��م��ا أرُج��لُ��ه��م ال��طَّ��ل��ِح وِع��ِص��يُّ غ��َدوا إذا

ة، معَوجَّ الطلح وعيص الطلح، كعيص فأرجلهم ُعرجانًا، كانوا أنهم يعني وإنما
والرافضة الغالية فيها وصف التي الطويلة قصيدته يف األعمى َمْعدان قال وكذلك

والزيدية: والتميمية
األن��ف��اِل ق��اِس��َم ب��اَت وق��د ـ��ِر ال��ذُّع��ـ م��ن ال��ِج��داَر ��َف ط��فَّ وال��ذي
ب��اِل َط��ْل��ٍح ك��ُع��وِد وِب��س��اٍق ه��ش��ي��ٍم ب��َوج��ٍه خ��اِم��ًع��ا ف��َغ��دا
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ِرجًال: العصا جعل ممن الُعرجان بعض وقال

ال��ُخ��ُم��ُر ُدونِ��َي وتُ��ْل��ق��ى ع��نِّ��ي تَ��زَورُّ ج��َع��َل��ت ق��د َده��م��اءُ ي��ا ل��ل��َك��واِع��ِب م��ا
ال��َق��َم��ُر ل��ه يُ��ن��اِغ��ي��ن��ي ط��وي��ًال ل��ي��ًال ل��ه أس��ت��دي��َر ح��تَّ��ى ��وَت ال��صَّ أس��َم��ُع ال

ِعجل: بني من رجل وقال

َع��ْق��ِل ذي َم��ق��ال��َة ل��ي��ل��ى ل��ه ف��ق��ال��ت َس��ف��اه��ًة ل��ي��ل��ى ع��ن��َد واٍش ِب��َي وش��ى
ل��ل��بَ��ع��ِل ال��َم��الم��َة تَ��ج��ت��رُّ ك��َوْره��اءَ تَ��ُك��ْن ف��ل��م ع��َرج��ُت أنِّ��ي وخ��بَّ��َره��ا
ِرْج��ل��ي ب��ه��ا أُِق��ي��ُم ِرج��ًال ال��ع��ص��ا ج��ع��ل��ُت أنَّ��ن��ي غ��يْ��َر ال��ف��ت��ى َع��ي��ِب م��ن ِب��َي وم��ا

ِرجله: يف ضبَّة أبو وقال

ال��ظِّ��ْه��ري ال��ش��ارِف ِق��ي��اَم وق��م��ُت َظ��ْه��ري أوَج��َع��ن��ي ِن��م��ُت م��ا إذا ج��َع��ل��ُت وق��د
��ج��ِر ال��شَّ م��َن ِرج��ٍل ع��ل��ى أم��ش��ي ف��ِص��رُت ُم��ع��ت��ِدًال ِرج��َل��ي��ِن ع��ل��ى أم��ش��ي وك��ن��ُت

تميم: بني من أعرابي وقال

َظ��ْه��ري أوَج��َع��ن��ي ح��ي��َن َق��ن��ات��ي أِل��ف��ُت أنَّ��ن��ي غ��يْ��َر ال��ف��ت��ى َع��ي��ِب م��ن ِب��َي وم��ا

الرحمن عبد بن الحميد عبد عىل أعرج وهو األسدي عبدل بن الحَكم ودخل قال:
عبدل: ابن فقال أعرج، طه ُرشَ صاحب وكان أعرج، وهو الخطاب، بن زيد بن

ال��ُع��رج��اِن دول��ُة ف��َه��ِذي َع��م��ًال وال��تَ��ِم��ْس ال��تَّ��خ��ادَُع ودَِع ال��ع��ص��ا أْل��ِق
ِرْج��الِن َق��ْوَم��ن��ا ي��ا ل��َك��َل��ي��ه��م��ا م��ًع��ا ُش��رط��ِت��ن��ا وأم��ي��ِر ألم��ي��ِرن��ا
ال��ش��ي��ط��اُن ال��راب��َع ف��إنَّ وأن��ا ووزي��ُرن��ا أم��ي��ُرن��ا ي��ك��وُن ف��إذا

بن مزرِّد قول أمورهم، أكثر مع تدور وأنها منهم، َموقًعا للعصا أن عىل يدلك ومما
ِرضار:

ب��ال��ِف��ه��ِر ال��ع��ج��اب��ِة َوْح��َي اس��تُ��ه َع��ص��اه يَ��ُك��دُّه ثَ��ف��اٍل بَ��ك��ٍر ع��ل��ى ف��ج��اءَ

من اسًما للسيف اشتقوا وإنما عًصا، السيف جعل إذا بالسيف، اعتىص ويقولون:
موضع كل وليس العيص، فيها تصلح السيوف فيها تصلح التي املواضع ة عامَّ ألن العصا

543



والتبيني البيان

اآلخر: وقال السيف. فيه يصلح العصا فيه تصلح

��وارِم ال��صَّ ��ي��وِف ب��ال��سُّ نَ��ق��ض��ي ك��ذل��ك ُم��ح��رٍِّق اب��ِن ه��اَم��َة َص��َدْع��ن��ا ون��ح��ُن

اإلطنابة: بن عمرو وقال

ِع��ِص��يَّ��ا ��ي��وُف ال��سُّ ك��ان��ِت إذا ـ��ِف ��ي��ـ ب��ال��سَّ ال��ك��ت��ي��ب��َة يَ��ض��ِرُب وف��تً��ى

ُمحرز: بن عمرو وقال

وذُُح��وال ل��ه��م ِدَم��نً��ا وتَ��ذكَّ��روا ِع��ِص��يُّ��ه��م وال��س��ي��وُف إل��ي��ه��م ن��َزل��وا

َصعَصعة: بن غالب بن الفرزدق وقال

وال��َم��َط��ُر ال��نَّ��اِس ف��ي َم��ع��روُف��ه ِس��يَّ��اِن خ��الئ��ُق��ه م��ح��م��وٌد ي��وس��َف اب��َن إنَّ
ُم��َض��ُر ب��ه تَ��ْع��ص��ى ال��ذي وال��َم��ش��َرف��يُّ ب��ه ال��َع��ُدوُّ يُ��ْرم��ى ال��ذي ��ه��اُب ال��شِّ ه��و

به. واعتىص بالسيف َعِيصَ يقال:
مات: له ابن يف األسود بن الُعريان قال

األع��راِق م��اِج��َد ال��ُع��وِد ل��يِّ��َن ك��ري��ًم��ا ال��ُم��ش��اُة تَ��ح��ِم��ُل ول��ق��د
ل��ألوراِق يَ��ب��ِك��ي��َن ُم��ع��ِوالٍت ِن��س��اءٍ ك��َق��وِل وال َق��ول��ي ذاَك

َخلٌق البحر إن عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر إىل العاص بن عمرو وكتب
السدويس: واثلة وقال عود. عىل دود كأنهم صغري، َخلٌق يركبه عظيم،

تَ��ِش��ي��ُب ح��ي��َن األزِد َس��راَة يُ��ِص��ي��ُب ال��ذي أدَرَك��َك ِش��ب��َت ��ا ل��مَّ رأي��تُ��َك
ُع��ي��وُب ال��َم��ُزوَن ع��اَب ل��َم��ن وف��ي��َك ِب��ن��ائ��ٍل وبُ��خ��ٌل أح��الٍم َس��ف��اه��ُة
َق��ِض��ي��ُب يَ��َدي��ِك ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��وُم ِم��ن��بَ��ٍر أع��واُد ل��ل��ذُّلِّ ص��بَ��َرت ل��ق��د
وُدروُب ��ٌة َج��مَّ ُدوٌر ال��ِم��ص��ِر وف��ي ف��ارٍس رس��ات��ي��ُق م��ن��ه��م أوَح��َش��ت وق��د

األصمعي: وأنشد

أرَزِن م��ن َم��ج��لُ��وزًة وَه��راوًة ض��اريً��ا َك��ل��بً��ا ��ي��ف��اِن ل��ل��ضِّ أع��َددُت
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األل��َزِن ال��زم��اِن ع��ضَّ وت��ش��كِّ��يً��ا ب��اس��ًرا وَوج��ًه��ا ك��ِذبً��ا وَم��ع��اِذًرا
َض��ي��َزِن َدلُ��وٍظ ج��وان��بُ��ه َخ��ِش��ٍن ق��اذورٍة األذى َم��ره��وِب وَش��ذاَة
ُم��َق��ح��َزِن ال��ذِّراِع ُم��س��َودِّ وال��ب��اِع ال��ُع��ال ع��ِن ال��يَ��َدي��ِن َم��ُح��ب��وِك وب��ك��فِّ
َع��َش��وَزِن ال��َوج��ن��تَ��ي��ِن ِج��ل��ِد ب��غ��ل��ي��ِظ وأتَّ��ق��ي ال��ذُّن��وَب ل��ه��م وتَ��ج��نِّ��يً��ا

جرير: وقال

��ي��َق��ِل ال��صَّ ِف��ع��ُل وذاك ال��ُق��ي��وِن اب��َن ي��ا ب��ه��ا يَ��ع��ِص��ي وَغ��ي��ُرك��م ��ي��وَف ال��سُّ تَ��ِص��ُف

الراعي: وقال

َق��ُع��وُده��ا يَ��ِك��لَّ ح��ت��ى اس��تُ��ه��ا ع��ص��اه��ا ِالْس��ِت��ه��ا أذان��اِن وِرْج��اله��ا تَ��ِب��ي��ُت

إني قال: َسَلم. من َعْجراء قال: الغنم؟ راعي يا عندك ما للُحطيئة: أعرابي وقال
ِرضار: بن اخ الشمَّ وقال أعددتُها. يفان للضِّ قال: ضيف.

أِن��ي��ُق ب��ه��نَّ يَ��ل��ُه��و ل��َم��ن وَم��ل��ًه��ى َم��ن��ظ��ٌر ل��ل��َع��ي��ِن ف��ي��ه��نَّ بَ��َق��ٍر إل��ى
بُ��ُروُق ��م��اِك ال��سِّ نَ��وءِ م��ن يَ��بْ��َق ول��م ال��ح��ص��ا َوَق��َد إذا ح��تَّ��ى ال��نَّ��دى َرَع��ي��َن

القيس: امرؤ وقال

ال��ب��اِس��ِل ب��األس��ِد غ��رَّك��م م��ا ال��ع��ص��ا َع��ِب��ي��ِد ِل��ُدوداٍن ُق��وال

الغدير: بن عيل وقال

ال��ِع��ص��ي��اِن ف��ي ويُ��ِل��حُّ ال��ع��ص��ا َش��ْع��َب أْم��َره يَ��ش��َع��ُب ال��َم��رءَ رأي��َت وإذا
يَ��داِن األم��وِر م��ن تَ��س��ت��ط��ي��ُع ال ب��ال��ذي ل��ك ف��م��ا تَ��ع��لُ��و ِل��َم��ا ف��اع��ِم��ْد

اآلخر: وقال

أرَوِع غ��ي��َر َط��ْرَف��ه أْغ��ض��ى ال��نِّ��ك��ُس إذا َص��ْدَره ال��لَّ��ي��ُل يَ��م��ألُ ال وَه��ْج��ه��اج��ٍة
َم��ج��َم��ِع ك��لِّ ف��ي ال��َخ��ي��ِر نَ��ه��ِب ��اِع وج��مَّ أُبْ��ن��ٍة ك��لِّ م��ن ال��ُع��وِد بَ��ِريءِ ص��ح��ي��ٍح

545



والتبيني البيان

الدارمي: ِمسكني وقال

ال��ُع��ج��ُر ال��ذَّادِة ِع��ِص��يُّ ع��ن��ا وتَ��ح��ِب��ُس��ه��ا ب��أع��ن��اٍق تَ��ْس��ُم��و

املدائن قِدمُت قال: قيس بن جرير عن الشعبي، عن ُمجالد، عن موىس، بن َحباب
ابن وهو السوداء، ابن فلِقيَني وجهه، تعاىل هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل ب ُرضِ بعدما
أيَرسَ من الرجل يموت رضبًة املؤمنني أمري ب ُرضِ فقلت: الخرب؟ ما يل: فقال حرب،
يموت ال أنه لعِلمنا ة رصَّ مائة يف بدماغه جئتمونا لو قال: منها. أشد من ويعيش منها،
ْب اْرضِ َفُقْلنَا ِلَقْوِمِه ُموَىس اْستَْسَقى وتعاىل:﴿َوإِِذ تبارك هللا وقال بعصاه. يذودكم حتى

الشاعر: وقال اْلَحَجَر﴾. ِبَعَصاَك

ُم��ِف��ي��ِق راٍم م��ن ال��َوح��ِش نُ��ُف��وَر م��نِّ��ي نَ��َف��رَن ال��غ��ان��ي��اِت رأي��ُت
ال��َوِري��ِق ال��َف��نَ��ِن ذي ال��ب��اِن ك��ُغ��ص��ِن َل��دنً��ا وأَردَن تَ��غ��يُّ��ري رأي��َن

العتاهية: أبو وقال

ال��َق��ِض��ي��ُب ال��َوَرِق م��ن يَ��ْع��رى ك��م��ا ��ا غ��ضٍّ وك��اَن ��ب��اِب ال��شَّ م��َن َع��ِري��ُت
ال��َم��ِش��ي��ُب َص��نَ��َع ب��م��ا ف��أُخ��ِب��َره ي��وًم��ا يَ��ُع��وُد ��ب��اَب ال��شَّ ل��ي��َت أال

اآلخر: وقال

َرِط��ي��ُب ال��رِّي��اُح تُ��ث��نِّ��ي��ه ُغ��ص��ٌن ك��أنَّ��ن��ي َع��ِم��رُت ل��ق��د َع��ِم��رُت ف��ل��ئ��ن
وال��ت��ق��ل��ي��ُب ع��ل��ي��ه ال��زَّم��اِن َك��رُّ يُ��بْ��ِل��ه ��ْر يُ��ع��مَّ م��ن ��ا ح��قٍّ وك��ذاك
َم��ع��ص��وُب ن��اِص��ٌل أف��َوُق ال��ك��فِّ ف��ي وك��أنَّ��ه ال��ِب��ال م��ن ي��ع��وَد ح��ت��ى
ال��تَّ��ع��ق��ي��ُب وال يَ��ن��َف��ُع��ه ال��رِّي��ُش ال َم��ص��ن��ٌع ف��ي��ه ف��ل��ي��َس ال��ِق��ذاِذ َم��ِرُط

الورد: بن ُعروة وقال

أه��ل��ي؟ ويَ��س��أَم��ن��ي أع��دائ��ي ف��ي��أَم��َن ال��ع��ص��ا ع��ل��ى أِدبَّ أْن َورائ��ي أل��ي��َس

وأنشد:

ُغ��رابُ��ه��ا يَ��ِط��ي��ُر ال َم��وٍت بَ��راك��اءُ ب��ه��م واع��ت��رك��ْت ال��ه��ن��ِد ل��ُس��ي��وِف َع��َص��وا
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لبيد: وقال

األص��اب��ُع؟ ع��ل��ي��ه��ا تُ��ْح��ن��ى ال��ع��ص��ا لُ��زوُم َم��ن��يَّ��ت��ي تَ��راَخ��ْت إْن َورائ��ي أل��ي��َس

آخر: وقال

تُ��ق��وَّم��ا أْن يُ��ب��ِس��ه��ا ف��ي ال��ع��ص��ا وت��أب��ى لُ��ُدون��ٌة ف��ي��ه��ا ك��اَن م��ا ال��ع��ص��ا نُ��ِق��ي��ُم

اآلخر: وقال

ال��ُخ��ُش��ُب ق��وَّم��تَ��ه��ا إذا تَ��ِل��ي��َن ول��ن اع��ت��دل��ْت ق��وَّم��تَ��ه��ا إذا ال��ُغ��ص��وَن إنَّ

جرير: وقال

ال��َخ��َش��ُب أي��ِدي��ه��م ف��ي ال��ع��مِّ بَ��نُ��و إال ب��ه يَ��لُ��وذُ ِع��زٍّ م��ن ل��ل��َف��َرزدِق م��ا
ال��َع��َرُب تَ��دِري��ك��م ف��م��ا ِت��ي��َرى ونَ��ه��ُر َم��ن��ِزلُ��ك��م ف��األه��واُز ال��ع��مِّ بَ��ِن��ي ِس��ي��روا

حنيفة: بني هجائه يف جرير وقال

َم��س��اِح��ي��ه��ا ف��ي��ه��ا َخ��َش��ٌب ُس��ي��وُف��ه��م وَم��زَرع��ٍة وِح��ي��ط��اٍن نَ��ْخ��ٍل أب��ن��اءُ
َم��س��اِع��ي��ه��ا ه��ذا ج��اوَزت وم��ا ِق��ْدًم��ا ع��ادتُ��ه��م ال��نَّ��خ��ِل وَس��ق��ُي ال��دِّي��اِر َق��ط��ُع
َه��واِدي��ه��ا ه��ذي ألع��ج��اِزه��ا ق��ال��وا َع��ِل��م��وا م��ا ال��خ��ي��ِل َه��وادي أي��َن ِق��ي��َل ل��و
بَ��واِك��ي��ه��ا ق��ام��ت َف��رًس��ا تُ��ل��ِج��م��وا أو آِخ��ذُك��م ال��َم��وِت ِح��م��اَم إنَّ ق��ي��َل أو
ط��اِغ��ي��ه��ا ق��اَل م��ا وأس��َل��َم��ه��ا َق��ت��ًال أه��َل��َك��ه��ا ب��ال��ِع��رِض خ��ال��ًدا رأْت ��ا ل��مَّ
يُ��ف��ِن��ي��ه��ا ال��ل��ِه س��ي��ُف ك��اَد م��ا ب��ع��ِد م��ن ط��ائ��ع��ًة ��ْل��ِم ل��ل��سَّ ي��ًدا وأع��َط��ت دان��ْت

َجنَدل: بن سالمة وقال

ال��ظَّ��ن��اب��ي��ِب َق��ْرَع ل��ه ��راُخ ال��صُّ ك��ان َف��ِزٌع ص��اِرٌخ أت��ان��ا م��ا إذا ك��نَّ��ا

ألن أنفه؛ يُقرع ال الذي الفحل ذاك كريًما: فيه مرغوبًا كان إذا للخطاب ويُقال
اآلخر: وقال بالعصا. وجهه رضبوا الكريمة الناقة عىل هبَّ إذا اللئيم الفحل

َرأاله��ا أوَح��َده��ا نَ��ع��ام��ٌة َع��ص��اه��ا ُرِف��َع��ت إذ ك��أنَّ��ه��ا
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البرصة. ُرشطة ويلَ كان وقد اليَشُكري، َملِكنَي داوُد عصاه إىل أضافوه وممن
يَحرش وهو َجْمع من أفاض عنه تعاىل هللا ريض بكر أبا أن الحديث يف وجاء
طاف «أنه املرفوع الحديث ويف ة. املعوجَّ العصا امِلحَجن: األصمعي: وقال بِمحَجنه. بعريه

تحريكه. بذلك يريد إليه». يجذبه ثم بِمحَجنه األركان يستلم بالبيت
الراعي: وقال

تَ��ص��وَّع��ا ق��د رأُس��ه��ا ��م��ان��ى ال��سُّ َج��ن��اُح ك��أنَّ��ه��ا ونَ��ع��ًال َط��ل��ٍح ع��ص��ا ف��أل��ق��ى

الطائي. ُكَريب بن َشبيب فرس أيًضا والعصا
الطريق يُصيب الطائي ُكريب بن شبيب كان قال: سليمان بن عيل عن الحسن، أبو
الِعجيل شميط بن أحمر إليه فبعث وجهه، تعاىل هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل خالفة يف

وقال: شبيب فهرب فوارس، يف وأخاه

ُدون��ي وال��ب��اُب ط��يِّ��ٍئ ب��ِس��كَّ��ِة ش��م��ي��ٍط اب��نَ��ي رأي��ُت أْن ��ا ول��مَّ
يَ��ث��ِق��ُف��ون��ي37 إْن ُم��خ��يِّ��ٍس َرِه��ي��ُن أنِّ��ي وع��ِل��م��ُت ال��ع��ص��ا ت��ج��لَّ��ل��ُت
بَ��ِط��ي��ِن38 َش��ي��ٍخ إل��ى َل��س��اُق��ون��ي ق��ل��ي��ًال ش��ي��ئً��ا أن��َظ��رتُ��ه��م ول��و
��ئ��وِن39 ال��شُّ ُم��ج��ت��ِم��ِع ال��َح��َدث��اِن ع��ل��ى ُص��ْل��ٍب ��ي��ِن ال��ك��فَّ َم��ج��اِل��ِز َش��ِدي��ِد

لت: الصَّ ابنة كثري ألم النجايش وقال

م��زي��ِر تَ��ع��َل��م��ي��َن ل��و َرُج��ٍل ع��ل��ى َض��يْ��ع��ًة ول��ك��نَّ ب��ِه��ن��ديٍّ ول��س��ُت
ألم��ي��ِر40 ُخ��لَّ��ًة تُ��ع��ِج��ب��ي��ن��ي ول��م وال��َع��ص��ا وال��نَّ��وِط ��وِط ل��ل��سَّ وأع��َج��ب��ِت��ن��ي

ربيعة:41 بني أعىش وقال

خ��اِش��ع��ا أُس��وًة ك��لُّ��ه��ُم ِل ال��رَُّس��و ب��ع��َد ال��خ��الئ��ُف وك��اَن

التذليل. وهو السجن، صفات من والتخييس سجن. رهني مخيس: رهني 37

البطن. بكرب يُوصف وكان وجهه، هللا كرَّم طالب، أبي بن عيل هو البطني: الشيخ 38
الكفني. ُمعتمل اليدين قويُّ أنه واملعنى والنزع، واملد واليلَّ الطَّي الجلز أصل الكفني: مجالز شديد 39

الزوجة. بمعنى هنا الخلة: 40
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ال��رَّاِب��ع��ا42 ه��و َص��خ��ٍر اب��ُن وك��اَن ِص��دِّي��ِق��ه��م ب��ع��ِد م��ن َش��ِه��ي��َدي��ن
س��اِم��ع��ا43 َق��بْ��َل��ه ل��م��ن ُم��ِط��ي��ًع��ا خ��ام��ًس��ا ب��ع��َده اب��نُ��ه وك��اَن
س��اِب��ع��ا44 بَ��ع��َده اب��نُ��ه وك��اَن م��ض��ى ق��د َم��ن س��اِدُس وَم��ْرواُن
ت��اِس��ع��ا وذا ذا ث��ام��نً��ا م��ض��ى ال��ع��زي��ِز ع��ب��َد يُ��داِف��ُع وِب��ش��ٌر
ض��اِئ��ع��ا أم��ُره��ا يَ��ُك��ْن ل��م ل��ه��ا س��ائ��ًس��ا يَ��ُك��ْن م��ا وأيُّ��ه��ُم
خ��اِم��ع��ا45 َوثْ��ب��ٍة م��ن ك��ن��ُت ف��م��ا ال��َع��ص��ا َح��ِل��ي��َف تَ��َري��ن��ي ��ا ف��إمَّ
م��اِن��ع��ا ل��ه وك��ن��ُت َش��ب��اب��ي اش��ت��رى ح��تَّ��ى ال��دَّه��ُر ف��س��اَوَم��ن��ي

الَخِرع: بن عوف وقال

ُم��ق��ِص��ُر؟ ال��َع��ش��ي��رِة ُظ��ل��ِم ع��ن أن��َت ف��ه��ل آي��ًة ُج��َري��ح��َة ع��نِّ��ي أبْ��ِل��غ��ا أال
ُم��غ��ِوُر46 وَش��ربُ��َك َم��ع��ص��يٌّ ف��أم��ُرَك ِل��ِط��يَّ��ٍة ال��ج��م��ي��ُع ال��ح��يُّ ظ��َع��َن وإْن
تُ��ق��َش��ُر47 ك��ي��َف ف��ان��ُظ��روا َع��ص��اك��م ق��َش��رتُ��م ُدونَ��ه��ا ه��ي أو ِع��ش��ري��َن ِص��ْرم��ٍة أف��ي
وِم��ن��َق��ُر48 ع��ل��ي��ن��ا ع��م��ٌرو س��تَ��ن��ُص��ُرك��م أنَّ��ك��م ال��ُم��ض��لِّ��ِل ال��ُه��ج��ِر م��ن َزع��م��تُ��م

بني أعىش واسم أثبتناه، ما والصواب كذلك، وليس ربيعة، بن أعىش األصل يف كان ربيعة: بني أعىش 41
خارجة. بن صالُح ربيعة

عليٍّا يذكر فلم الهوى، أمويَّ كان األعىش هذا أن عىل يدل وهذا سفيان. أبي بن معاوية هو صخر: ابن 42
الفاسد. الحساب من النحو هذا عىل قصيدته يف ومىض الخلفاء، رابع معاوية وجعل الحسن، ولده وال

معاوية. بن يزيد بالخامس يريد 43

مروان. بن امللك عبد بالسابع ويريد 44

ِشبهه. أو العرج الخمع: 45
انتواها. التي لنيته لطيته: 46
اإلبل. من القطعة الرصمة: 47

تميم بني العرب أيام من يوم وله العزى، عبد بن حمان لبني واٍد املروت: القول. فاحش الهجر: 48
الشاعر: يقول وفيه قشري، وبني

هاما باملروِت أزَقيُت فقد تزقوا بهراَة هامُة تَُك فإْن
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وَس��خ��بَ��ُر49 ِرم��ٌث ب��ال��َم��رُّوِت ك��اَن وق��د تَ��ن��ُص��ُرونَ��ه��م أَال ال��وادي َش��َج��َر ف��ي��ا
ُم��َع��ذُِّر؟ إال ال��م��ع��روَف يُ��ن��ِط��ُق ف��م��ا ع��ًص��ا ُش��ع��ب��تَ��ي ع��ل��ى تَ��ي��ًم��ا تَ��ج��َع��ل��وا أل��ْم

ابنه: يرثي ُمحارب من رجل وقال

ِب��ي��اب��ِس؟ ل��ل��ك��اس��ري��ن ُع��وُده وم��ا م��اءَه ال��ق��وُم يَ��ع��ِص��ُر َرط��بً��ا يَ��ُك أل��ْم

فيُكَرس. يابس وال فيُعَرص، بَرطٍب القعقاع ما وهللا زرارة: [بن] حاجب وقال
َعجرد: اد حمَّ وقال

ُع��ص��ارْة ِع��ي��داٍن ول��ك��لِّ ُع��وِّدوا م��ا ع��ل��ى وَج��َروا

أيًضا: وقال

أغ��ص��ان��ا ال��نَّ��اِس ع��ن��َد ال��نَّ��اِس وأن��َض��ُر َق��َدٍم ع��ل��ى يَ��م��ش��ي م��ن أك��َرُم ف��أن��َت
وال��ب��ان��ا ال��ِم��س��َك ف��ي��ن��ا ُع��وُدك ل��م��جَّ ُع��ص��ارتَ��ه َق��وٍم ع��ل��ى ُع��وٌد م��جَّ ل��و

آخر: وقال

ال��َع��ص��ِر ع��ل��ى يَ��ِب��ضُّ م��ا خ��ب��ي��ثً��ا وُع��وًدا ط��يِّ��بً��ا ُع��وَدي��ن ال��نَّ��اَس َوَج��ْدن��ا وإنَّ��ا
ي��دري ال وْه��و ال��ف��ت��ى أخ��الُق وتُ��ذَك��ُر وتَ��ِش��ي��نُ��ه أخ��الُق��ه ال��ف��ت��ى تَ��ِزي��ُن

أَُميل: بن ل املؤمِّ وقال

ُق��ي��ودا ال��َك��الُل ل��ه��ا ص��اَر ف��ال��ي��وَم َم��ن��زًال تَ��ن��ِزُل ح��ي��َن تُ��ق��يَّ��ُد ك��ان��ت
ُع��ودا ُع��وٌد يَ��ُف��وُق ك��ذاك ب��ع��ًض��ا بَ��ع��ُض��ه��م يَ��ف��ُض��ُل ك��ال��ِع��ي��داِن وال��ق��وُم

األخيليَّة: ليىل وقالت

َم��ذك��ورا ال��ع��ص��ا ع��ل��ى يَ��ِدبَّ ح��ت��ى ُغ��الُم��ن��ا يَ��زاُل ال األخ��ائ��ُل ن��ح��ُن

به. تتحمض اإلبل باألشنان، شبيه وهو ورقه، ينبسط ولكنه يطول، ال الِعضاه يُشِبه شجر الرمث: 49
وله وجرثومة، مجتمعة ُقضٌب له الشمام، شجر من هو وقيل رءوسه، تدلَّت طال إذا شجر والسخرب:

واالستخفاف. التهكُّم يف آية البيت وهذا كثرًة. كالكرات عيدان
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واملرافق، املنافع أبواب من العصا ِذكر فيه ف ترصَّ فن كم يف هللا، أبقاك انظر،
البُلغاء، ملخارص االحتجاج تركنا لو ونحن املثل، به ب وُرضِ الشعراء فه رصَّ وجه كم ويف
الشعوبية ألن النبيِّني؛ وكبار امُلرَسلني، لِجلَّة االحتجاج من ا بدٍّ نجد لم الُخطباء، وِعيص
وِمخرصته، عصاه وعىل وعنَزته، ملسو هيلع هللا ىلص النبي قضيب عىل املذهب هذا جملة يف طعنت قد
هللا عند ما يعلم أن قبل من اتَّخذها كان قد السالم عليه موىس ألن موىس؛ عصا وعىل
يَا ِبيَِمينَِك ِتْلَك ﴿َوَما وجل: عز هللا قال ملا أنه ترى أال أمرها. صيُّور يكون ما وإىل فيها،
أُْخَرى﴾. َمآِرُب ِفيَها َوِيلَ َغنَِمي َعَىل ِبَها َوأَُهشُّ َعَليَْها ُ أ أَتََوكَّ َعَصاَي ﴿ِهَي قال: ُموَىس﴾،
يستطع ومن تَْسَعى﴾. َحيٌَّة ِهَي َفِإذَا َفأَْلَقاَها * ُموَىس يَا أَْلِقَها ﴿َقاَل قال: ذلك وبعد
البال؟ عىل خطر ما وذكر بالتقريب إال موىس مآرب من فيها بما اإلحاطة يدَّعَي أن
صلواته، وال مقاماته، يف السالم؛ عليهما داود بن سليمان يد تُفارق ال العصا كانت وقد
ميت، وسليمان عليها األَرضة تسليط هللا جعل حتى حياته، أيام يف وال موته، يف وال
تعلم ما إال تعلم تكن لم الجن أن يعلم ال كان من عند اآليات من عليها، معتمد وهو

اإلنس.
له، واحتجاجهم ذلك، يف وِعللهم لغة، كل أهل وِزيَّ ِملَّة، كل أخالق القوم عِلم ولو
يف نقصان وال سقم غري من الِعيص تتَّخذ الرُّهبان وهذه مؤنتهم. وكَفونا شغبهم، لقلَّ
من عًصا، ومن عكازة، ومن وبُرُطلَّة،50 ِمظلَّة، ومن قناع، من للجاثليق بد وال جارحة،
باملوعظة القيام امُلطيل زال وما الخلقة. يف عجًزا وال كربًا ذلك إىل الداعي يكون أن غري
ذلك كأن امليش، عند عليها ويتوكأ القيام، طول عند العصا يتخذ التالوة أو القراءة أو

ة. والِخفَّ خف السُّ نفي ويف والزماتة،51 ل التكهُّ يف زائد
ولكل سيما، منهم جنس لكل يكون أن إىل الحاجة أعظم هللا، حِفظك وبالناس،

الفرزدق: قال بها. يتعارفون وِسمة ِحلية منهم صنف

ِق52 ال��ُم��ص��دِّ ُوس��وُم الَح��ت ك��م��ا يَ��لُ��وُح غ��ال��ٍب اب��ُن يَ��ق��وُل ��ا م��مَّ نَ��َدٌب ب��ه

نبطية. هي بل العرب، كالم من األصمعي عند وليست املظلة، ابن أصلها إن قيل املظلة، شبه الربطلة: 50
الرزانة. الزماتة: 51

وال الصدقة، إبل عىل الصدقات جابي يضعها التي العالمات املصدق: وسوم جروح. آثار به ندب: به 52
بالكي. إال الوسوم هذه تكون
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اآلخر: وقال
آي��اتُ��ه َك��َرٍم م��ن وظ��َه��َرت ِس��م��اتُ��ه ص��َدَق��ت ح��ت��ى أن��اَر

ُعبيدة: أبو وأنشد
َج��ِح��ي��ش��ا ص��اِح��بُ��ه��ا ك��اَن م��ا إذا ع��م��ٍرو آِل م��ن ِم��ي��َس��ٌم َس��ق��اه��ا

فقال: الوسم، من رضوبًا األعراب بعض وذكر

نُ��ِظ��ْم ال��ذِّْف��رى آِخ��ِر ف��ي وَح��َل��ٌق ُوِس��ْم َع��ل��ٌط ُخ��طَّ��اِف��ه��ا ف��ي ِب��ه��نَّ
َق��َرْم َم��ن أدري ول��س��ُت وُق��ْرم��ٌة ب��ال��َق��َل��ْم َخ��طٍّ ِم��ث��ُل ن��ظ��اٌم م��ع��ه��ا

ال��َوَس��ْم ل��ُم��ج��لِّ��ي��ه��ا وَخ��ب��ٌط َع��رٌض

بني خالفوا وكما ُجوِد﴾. السُّ أَثَِر ِمْن ُوُجوِهِهْم ِيف ﴿ِسيَماُهْم وتعاىل: تبارك هللا وقال
أَْكَرَمُكْم إِنَّ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم وجل: عز هللا وقال للتعارف. األسماء

أَتَْقاُكْم﴾. ِهللا ِعنَْد
وال امِللحفة الخطيب يلبس ال وقد يما. السِّ من امِلخرصة وأخذ ة الِعمَّ العرب فعند
وعليه فيهم قام وربما وامِلخرصة. ة الِعمَّ منه بد ال والذي الرِّداء، وال القميص وال الُجبَّة
وربما ِمخرصته، يده ويف ِعمامته وعليه فيهم قام وربما طرَفيه، بني خاَلف قد إزاره
الساق، من أغلظ هو ما القنا ويف قناة. كانت وربما العصا، كانت وربما قضيبًا، كان
قليلة االعوجاج، من فة مثقَّ الكعوب، ُمحكَّكة تكون وقد الخنرص، من أدق هو ما وفيها
غرائب ومن آبنوس، من كان وربما َشوحًطا، كان وربما نَبًعا، العود كان وربما األبن،
كريم؛ ُغصن لُب كانت وربما اة. املصفَّ امُللس تلك ومن العيدان، كرائم ومن الخشب،
وامللوك. الخلفاء خزائن يف كانت مَلا ذلك ولوال الرجال، كجواهر جواهر للعيدان فإن
ُزجٌّ أسفله يف يكن لم إذا والُعكاز القوادح. فيه تؤثر وال األرضة، تقربه ال ما ومنها
مخموس، رمٌح ثم نائر، رمٌح ثم َخِطل، رمٌح يُقال: أن القنا أطول ألن عًصا؛ فهو
امَلساحي، نُُصب الِعيص من ثم عًصا، ثم ُعكاز، ثم ُمطرد، رمٌح ثم مربوع، رمٌح ثم
نُُصب ذلك من تكون ثم والطربزينات،53 واملناجل، واملعاول، والفئوس والُقدم، واملرور،

يف تُستعمل آلة وهي ترب، ترب، فارسية: الكلمة وأصل الفأس، ومعناه طربزين، جمع الطربزينات: 53
القتال.
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امتدحها التي العيدان من ذلك وغري نبعية، ِسهام وكل واملشامل. والسيوف، السكاكني،
وكل عًصا. كل من هي فإنما الشعراء، من أحد أو رضار، بن اخ الشمَّ أو حجر، بن أوس
القوَّاس. ُعصفوٌر وصنعتها بَربْيها وُمِدح بروص، من بقناتها جيء فإنما بندق قوس

الرَّقايش:54 وقال

بَ��رَوض��اءِ ج��اِل��ُب ب��ه��ا ج��اءَ ان��ت��ق��اءِ ذي نَ��ْع��َت َق��وًس��ا أنْ��َع��ُت
ان��ت��ه��اءِ ع��ل��ى ال��طُّ��وِل ك��اف��ي��َة وان��ت��ص��اءِ م��ن��ه اع��ت��ي��اٍم ع��ن��َد
��ي��س��اءِ ال��سِّ أُبَ��ِن م��ن س��ال��م��ًة اس��ت��واءِ ف��ي األك��ُع��ِب َم��ج��لُ��وزَة
ال��لِّ��ح��اءِ ط��وائ��ِف م��ن ت��أخ��ذُ ال��ب��رَّاءِ َم��س��اِح��ُل تَ��َزْل ف��ل��ْم
��م��اءِ ال��سَّ ف��ي ال��ط��ائ��ِر إل��ى تَ��رن��و ��ف��راءِ ال��صَّ ك��ال��ح��يَّ��ِة بَ��َدت ح��ت��ى
َزْرق��اءِ وال ب��َك��ْح��الءِ ل��ي��س��ْت اإلق��ذاءِ س��ري��ع��ِة ب��ُم��ْق��ل��ٍة

آخر: وقال

أذُرِع55 ع��ن ل��ه ح��َس��روا ق��د ل��ل��رَّم��ِي ب��ِف��تْ��ي��ٍة ال��ظَّ��الِم َم��ْل��َث أغ��ت��دي ق��د
��ِع56 ُم��رسِّ وب��ي��ن َم��ض��ف��وٍر ب��ي��ِن م��ن ل��ب��ن��ادٍق خ��رائ��ًط��ا ُم��ت��ن��كِّ��ِب��ي��َن
ل��ل��َم��رتَ��ِع نُ��ه��وِض��ه��ا ق��ب��َل ل��ل��طَّ��ي��ِر َع��َدوا ق��د بَ��رَوَص ُق��ض��ب��اُن ��ه��م ب��أُك��فِّ
ِع ال��نُّ��زَّ ب��أي��دي رِم��َدت إذا ي��وًم��ا ُع��ي��ونَ��ه��ا ال��طُّ��ي��وِر َم��ن��يَّ��اُت تُ��ق��ِذي
تُ��ش��بَ��ِع57 ل��م نَ��واض��ٌر ال��ح��ري��ِر َس��َرُق ُم��ت��ونِ��ه��ا ِل��ي��َط ك��أنَّ ال��بُ��ط��وِن ُص��ْف��ِر

أشَهر — ِقبلة جعلوها وربما — ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يَدي بني تُحَمل التي العنَزة وكانت
من خرجوا إذا الحرم أهل سيماء وكانت اإلسناد. ِذكر إىل تثبيتها يف يُحتاج أن من وأذَكر

من النظام، سهل الكالم، نقيَّ مطبوًعا، شاعًرا كان رقاش. موىل الصمد عبد بن الفضل هو الرقايش: 54
ومناقضات. منافرات نواس أبي وبني بينه وكان بظلهم. املستظلني بهم امُلختصني ومن الربامكة، شعراء

ِجسام. مَلخاطر لهم بوفائه نفسه وعرَّض نكبتهم، بعد فرثاهم فضلهم، للربامكة حِفظ
الليل. اختالط الظالم: ملث 55

سيوره املتداخلة املرسع: أدم. من أوعية وهي البنادق، خرائط عواتقهم عىل حاملني خرائًطا: متنكبني 56

بعض. يف بعضها
شققه. الحرير: رسق بها. لزق ما متونها: ليط خماصها. البطون: صفر 57
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وإذا العالئق، عليهم ويعلِّقوا القالئد، يتقلدوا أن الُحُرم األشهر غري يف الِحل إىل الحرم
ِسمات بني وخالفوا أشعرها.59 بدنًة ساق وإذا الحاج، بِزيِّ تزيَّا الحج أحدهم أوذَم58
الفحول. َعَلم بغري الحامَي61 وأعلموا السائبة، َعَلم بغري البحرية60 وأعلموا والغنم، اإلبل
السائمة. األغنام سائر وكذلك الغنم، من والعترية62 والوصيلة والرَّجبيَّة الَفَرع وكذلك
الشاعر: قال ولذلك والِخَرق؛ الريش أسِنمتها يف غَرزوا ملك ِحباء من اإلبل كانت وإذا

ال��م��ت��ب��لِّ��ِج ص��ب��اِح��ه ق��ب��َل ك��ال��ل��ي��ِل وِرع��اِئ��ه��ا ب��ِري��ِش��ه��ا ال��ِه��ج��اَن يَ��َه��ُب

أ» «املفقَّ فذلك األخرى؛ العني فقئوا زادت فإن الفحل، عني فقئوا ألًفا اإلبل بَلغت وإذا
شاعرهم: وقال ى». و«املعمَّ

وال��ح��ام��ي ال��َم��س��اِم��ِع َرع��الءُ وف��ي��ه��نَّ ت��ع��يُّ��ًف��ا ال��َف��ح��ي��ِل َع��ي��َن ل��ه��ا ف��ق��أُت

آخر: وقال

ال��بُ��ع��راِن أع��يُ��ُن ف��ي��ه��ا ُ تُ��ف��َق��أ ام��ت��ن��اِن ذو وأن��َت ل��ن��ا وَه��ْب

اآلخر: وقال

األع��يُ��ِن وَف��قءُ ال��ص��ح��ي��ح��اِت ك��يُّ ال��ِم��نَ��ِن ع��ن��َد ال��ق��وِم ُش��ْك��َر ف��ك��اَن

كريًما النخل من الفحل كان وإذا «َفِحيل»، قالوا كريًما اإلبل من الفحل كان وإذا
الراعي: وقال ال». «ُفحَّ قالوا

َف��ِح��ي��ال وُط��ْرُق��ه��نَّ ��اتُ��ه��نَّ أُمَّ ٍق وُم��ح��رِّ ُم��ن��ِذٍر نَ��ج��ائ��ُب ك��ان��ت

فرض. أوذم: 58
شعاًرا. عليها وضع أي علَّمها؛ أشعرها: 59

ُ هللاَ َجَعَل ﴿َما قوله: يف عنها نُهي وقد أذنها، يشقون وكانوا السائبة، تُنتجها التي القلوص البحرية: 60
َحاٍم﴾. َوَال َوِصيَلٍة َوَال َساِئبٍَة َوَال بَِحريٍَة ِمْن

منه. انتفاع بال فرتكوه عمره امتد الذي البعري الحامي: 61
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والَحكم ِردائه، وسحب قميصه تذييل يدع ال والعرَّاف املصبَّغ، يلبس ال الكاهن وكان
وكان زي. الرايات ولذوات زي، مملوك ولكل زي، النساء لحرائر وكان الوبر، يُفارق ال

فقال: الشاعر وذكره بُصفرة، عمامته يصبغ الزبرقان

ال��ُم��ع��ص��َف��را ال��زِّب��ِرق��اِن ِس��بَّ ��وَن يَ��ُح��جُّ ك��ث��ي��رًة ُح��ل��وًال َع��وٍف م��ن وأش��َه��ُد

الشعر، يف هكذا أحد، معه يعتمَّ لم اعتمَّ إذا العاص بن سعيد أُحيحة أبو وكان
األسلت: بن قيس أبو وقال شمس. عبد بني يف مقصوًرا يكون أن ذلك ولعل

ذَِم��ي��ِم ُم��ه��ت��َض��ٍم غ��ي��َر ب��م��كَّ��َة َع��ِل��م��تُ��م ق��د أَُح��ي��ح��َة أب��و وك��ان
وال��ُخ��ص��وِم ال��َم��ج��ال��ِس إل��ى وق��اَم ي��وٍم ذاَت ال��ِع��ص��اب��َة ش��دَّ إذا
َس��ِق��ي��ِم ُم��دَِّخ��ٍل غ��ي��َر ب��م��كَّ��َة يَ��م��ش��ي ك��اَن م��ن ع��ل��ى َح��ُرَم��ت ف��ق��د
ال��ح��ك��ي��ِم ب��لُ��ق��م��اَن يُ��داِف��ُع��ه��م َج��ْم��ٍع َغ��داَة ال��بَ��خ��ت��ريُّ وك��اَن
ال��نُّ��ج��وِم ع��ل��ى راَق ال��ل��ي��ِل ك��بَ��دِر ل��ؤيٍّ ب��ن��ي َس��راِة م��ن ب��أزَه��َر
ال��ق��دي��ِم ال��زََّم��ِن ف��ي ��رِّ ال��سِّ ُق��َري��ُش ع��ل��ي��ه بُ��ِن��يَ��ت ال��ذي ال��ب��ي��ُت ه��و
��م��ي��ِم ال��صَّ ِس��رِّه��م لُ��ب��اُب ف��أن��َت م��ن��ه��م ال��َف��رَع��ي��ِن ذوائ��َب وَس��ط��َت

تقلَّدوا إذا قال: العرب؟ فيه ما بقاء ما بحر، أبا يا لألحنف: خَرشة بن َغيالن وقال
حمية وما قال: األوغاد. حميَّة تأخذهم ولم النِّعال، واستجادوا العمائم، وشدُّوا السيوف،
خالخل فإنها النِّعال؛ استجيدوا األحنف: وقال . ذُالٍّ التواهب يعدُّوا أن قال: األوغاد؟
هللا ريض طالب، أبي بن عيل وقال «أرِدية». بحمائلها السيوف ي تُسمِّ والعرب الرجال.
يف الرجل جمال وتمام ها، ُخفِّ يف املرأة جمال تمام قال: هذا، من أحسن قوًال عنه، تعاىل

عامر: بني مجنون قول ذلك يؤكد ومما ته. ِلمَّ

ُم��ن��اِزِل ل��َوص��ِل َم��ف��روٌش وَوْص��ل��َي ن��اق��ت��ي ك��ري��م��َة َج��رَّا م��ن أأع��ِق��ُر
ال��َخ��الخ��ِل ت��ل��ك َص��وَت أرج��و ج��ئ��ُت إذا أُك��ْن ول��م ال��ُح��ِل��يَّ َق��ع��َق��ع��َن ج��اءَ إذا
األط��اِوِل ب��ال��رِّج��اِل ال��َق��َل��ن��س��ى درف��ُش نَ��ْق��رًة ال��ِع��راَق��ي��ِن س��ي��ج��اُن تُ��ْغ��ِن ول��م

ذكًرا تلد الشاة والوصيلة: رجب. يف لآللهة ُقربانًا تُذبح كانت شاة والرجبية: الشاة. نتاج أول الفرع: 62
آللهتهم. تُذبح شاة والعترية: أنثى. ثم
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جناية كل أن يريدون فإنما م، معمَّ سيِّد قالوا: وإذا سواء. والعمامة والعصابة
ة:63 مَّ الصِّ بن ُدَريد وقال برأسه. معصوبة فهي العشرية تلك يف الجاني يجنيها

َص��َم��ُم64 َس��م��َع��ي��ه��م��ا ف��ي ك��اَن يَ��ُك��ْن ل��م إْن ل��ِق��ي��تَ��ه��م��ا إْن وأوف��ى نُ��َع��ي��ًم��ا أب��ِل��ْغ
��َم��ُم65 ال��صِّ تَ��ه��ِل��ِك ل��م م��ا ال��َم��ق��ان��َب يَ��ه��دي ب��ه يُ��س��ت��ض��اءُ ِش��ه��اٌب يَ��زاُل ف��ال
َش��َم��ُم ِع��رنِ��ي��ِن��ه ف��ي ال��زَّع��ام��ِة أم��ُر ��ِت��ه ب��ِل��مَّ َم��ع��ص��وٌب األش��اِج��ِع ع��اري

الِكناني: وقال
��م��ا66 ُم��ع��مَّ ِخ��رًق��ا ك��ال��بَ��دِر ب��ه ف��ج��اءَت َغ��ري��ب��ٌة وْه��َي ل��ل��نَّ��س��ِل ��ب��تُ��ه��ا تَ��ن��خَّ
َم��ش��تَ��م��ا ال��ت��ك��ذُِّب غ��ي��َر وَج��دوا ل��م��ا ظ��ال��ًم��ا ال��ح��يِّ ف��ي ال��ِف��تْ��ي��اَن ش��اتَ��َم ف��ل��و

القائل: قال وقد العصابة». «ذو العايص بن لسعيد قيل ولذلك

ب��َك��ث��ي��ِر أك��ف��اُؤه��ا م��ا وُع��ث��م��اُن واب��نُ��ه ال��ِع��ص��اب��ِة ذو أب��وه��ا َك��ع��اٌب

يزيد.67 بن خالد يقولها

الُفرسان أطول وكان فحًال. وشاعًرا بطًال، وشجاًعا ًما، مقدَّ فارًسا الجاهلية يف كان الصمة: بن دريد 63

يف وقائدهم وفارسهم جشم بني سيد وكان نقيبة. وأيمنهم ظفًرا، وأكثرهم أثًرا، وأبعدهم غزًوا، الشعراء
ال وأصبح شاخ قد وكان يُسِلم، ولم اإلسالم أدرك منها. واحدة يف أخفق ما غزوة مائة نحو غزا حروبهم.
واستنارة به تيمنًا أخرجوه وإنما املرشكني، صف يف ُحنني يوم معهم قومه وأخرجه للحرب، فيه فضل

٨ه/٦٢٩م. سنة يف ذلك وكان سنة، مائة عن ذاك إذ فُقتل برأيه،
بن يغوث عبد أخاه الريبوعي مزاحم بن مجمع قتل يوم قالها الجاحظ له رواها التي األبيات وهذه

الصارد. بني أظُهر بني نازًال وكان الصمة،
البيت: هذا وبعد 64

القسُم الصارد بابِن تقاَرَب إذا فينقَصه سوءٍ بأخي أخي فما

الشجعان. الصمم: الجيش. من القطعة واملقنب ِمقنب، جمع املقانب: 65
الكريم. الخرق: 66

املعدودين من وكان وعظمائهم، أمية بني سادات من كان سفيان: أبي بن معاوية بن يزيد بن خالد 67

اليونان ُكتُب نقل من أول وهو بليًغا، وشاعًرا القدر، جليل عامًلا وكان والفصاحة، والعقل السخاء يف
طلَّق حينما قالها أبياٍت من الجاحظ به استشهد الذي البيت وهذا ٨٢ه/٧٠١م. سنة تُويف العربية. إىل
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العرب. تيجان العمائم عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
لجديٌر والبرص السمع فيه شيئًا إن قال: العمامة؟ لُبْس لتُكِثر إنك ألعرابي: وقيل

الُقر. من يوقى أن
الحر، من وِمكنَّة الحرب، يف ُجنَّة فقال: الدؤيل األسود أبي عند العمامة وذُكرت
عادًة تَُعد وهي القامة، يف وزيادة األحداث، من وواقية النَِّدي، يف ووقار الُقر، من وِمدفأة

القيس:68 امرئ بن عمرو وقال العرب. عادات من

��َرُف ال��سَّ رأِي��ه ب��ع��َد يُ��ب��ِط��ُره ق��د ��ُم ال��م��ع��مَّ وال��س��يِّ��ُد م��اِل ي��ا
ُم��خ��ت��ِل��ُف69 وال��رأُي راٍض ـ��َدك ع��ن��ـ ب��م��ا وأن��َت ع��ن��َدن��ا ب��م��ا ن��ح��ن

كأيام العرب، أسواق ويف والجموع، املواسم يف العرب ُفرسان عادة من وكان
بن طريف سليط أبي من كان ما إال التقنُّع، ذلك، أشبه وما امَلجاز» و«ذي «ُعكاظ»
جميع عينه يُثبت أن يُبايل وال يتقنع ال كان فإنه جندب؛ بن عمرو بني أحد تميم،
وملا غريهم، همٌّ عدوِّهم لُفرساِن يكون فال يُعرفوا، أن يكرهون وكانوا العرب. ُفرسان

طريف: قال طريًفا، يتأمل الشيباني» «َحميصة أقبل

��ُم يَ��ت��وسَّ َع��ِري��َف��ه��م إل��يَّ بَ��َع��ث��وا ق��ب��ي��ل��ٌة ُع��ك��اَظ وَرَدت أَوُك��لَّ��م��ا
ُم��ع��َل��ُم ال��ح��وادِث ف��ي ِس��الح��ي ش��اٍك ذاك��ُم أن��ا إنَّ��ن��ي ��م��ون��ي ف��تَ��وسَّ
ُم��ث��لَّ��ُم وْه��َو ��ي��َف ال��سَّ تَ��ُردُّ َزغ��ٌف نَ��ثْ��رٌة ِج��ل��دَي وف��وَق األَغ��رُّ تَ��ْح��ت��ي
وُم��ح��لَّ��ُم ش��ان��ئٌ رب��ي��ع��َة وأب��و ع��داوٌة إل��يَّ بَ��ك��ريٍّ ول��ك��لِّ

امُلربد العبَّاس أبو منها روى امللك، عبد بن الوليد بعده وتزوَّجها العايص بن سعيد بنت آمنة زوجته
البيتني: هذَين

ب��َك��ث��ي��ِر أك��ف��اُؤه��ا م��ا وُع��ث��م��اُن واب��نُ��ه ال��ِع��ص��اب��ِة ذو أب��وه��ا ف��ت��اٌة
وس��ري��ِر ِم��ن��بَ��ٍر ع��ل��ق��ي ب��أك��َرم تَ��ن��ق��ل��ْب وال��خ��الف��َة تَ��ف��ت��ل��تْ��ه��ا ف��إْن

بن هللا عبد جد وهو الخزرج، بن الحارث بني أحد وهو رسيح، أبا يُكنى كان القيس: امرئ بن عمرو 68

يُخاطب قالها أبياٍت من هما البيتان وهذان وقضاتهم. العرب حكام من وكان فحًال، شاعًرا كان رواحة.
والخزرج. األوس وقائع من واقعة يف قضاءه رد حني العجالن بن مالك بها

معناه. اآلخر يف كان إذ األول خرب عن فكفَّ راٍض، عندك بما وأنت راضون، عندنا بما نحن أراد: 69

557



والتبيني البيان

حمزة كان بسيما، نفسه منهم الفارس أعلم ذلك مع وربما شأنهم، من هذا فكان
قال ولذلك صفراء؛ بعمامٍة ُمعَلًما الزبري وكان حمراء، نعامة بريشة ُمعَلًما بدر يوم

زيد: بن درهم
ُم��زدِه��ُف70 أن��َت م��ا ف��ان��ُظ��ْر ـ��َم��ْل��ك��اءِ ال��ـ بَ��ِن��ي ُغ��واَة غ��ًدا الٍق إنَّ��َك
ُق��ُط��ُف71 َم��ص��اع��ٌب ِج��م��اٌل تَ��م��ش��ي ك��م��ا وال��دُّروِع ال��ِب��ي��ِض ف��ي يَ��م��ُش��وَن
ف��تُ��ع��ت��َرُف ِس��ي��م��اه��م يُ��ب��ُدوَن ك��م��ا يَ��ع��ِرف��وَك ِس��ي��م��اَك ف��أبْ��ِد

مقنًَّعا. الدهر كان عمري»، بن «محمد واسمه الشاعر، الِكندي»72 «املقنَّع وكان
أن القاطعة، والُحجة الصادق، والشاهد ذلك، عىل والدليل الرؤساء، سيما من والقناع
الذي املوضع كأن «حتى الحديث: يف وجاء مقنًَّعا. إال يُرى يكاد ال كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
الربوبية، يدَّعي بُخراسان خرج الذي «املقنع»73 وكان ان.» دهَّ ثوب ثوبه من رأسه يصيب
من فادَّعاها املناسخة، جهة من الربوبية ادعاء وجِهل الحاالت، من حال يف القناع يدع ال

هكذا: البيت هذا األصبهاني الفرج أبو روى 70

ُمزدِهُف أنت ما فانُظْر َي َعمِّ بني ُغواة غًدا الٍق إنََّك

وبعده: له، قصيدة من العجالن بن ملالك الفرج أبو يرويه البيت وهذا 71

لهُف وكلُّهم إليه ـموِت الـ َرهِج يف األسوُد تمىشَّ كما

ومن يفعل. ما وكثريًا العجالن، بن ومالك زيد بن درهم قصيدتَي بني خلط قد الجاحظ أن ويظهر
يف أنفسهم يُخفون أو يتقنعون الذين هؤالء ِضمن العجالن بن مالك يذكر لم الجاحظ أن الغريب
يف درهم له قال ولهذا فيُقصد؛ يُعرف لئال ويتنكر لباسه يغريِّ الحرب شهد إذا كان مالًكا ألن الحرب؛

سيماك. فأبِد أبياته:
أجمل كان قيل فيما ألنه عليه؛ غلب لقٌب واملقنع عمري، بن ظفر بن محمد اسمه الكندي: املقنع 72
العني أصابته وجهه عن اللثام سفر إذا كان أنه زعموا وقد خلًقا. وأكملهم قامة، وأمدَّهم وجًها، الناس
ذا وكان األموية، الدولة شعراء من ُمقلٌّ شاعر وهو مقنًعا. إال يميش ال فكان عنت، ويلحقه فيمرض،
وال سائًال، يُرد ال وكان وكرم، وسماحة وسخاء، جود مع عشريته، يف وسؤدد ومروءة ورشف كبري محلٍّ

قاصًدا. يُخيِّب
لها يُقال قرية من مرو أهل من اًرا قصَّ أمره مبدأ يف كان عطاء. اسمه الخراساني، املقنع هو املقنع: 73
ة العامَّ فاستغوى والنرينجيات، الشعبذة من شيئًا يعرف وكان قصريًا. أعور الخلق مشوَّه وكان كره.
ومن الربوبية. بل ال، النبوة، مدَّعيًا الدولة عىل وخرج جموًعا، منهم وجمع واستمالهم، العقول، وِضعاف
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كالنهار، مكشوف باطله أن والكافر، واملؤمن واألسود، األحمر فيه يختلف ال الذي الوجه
وهذا الغالية. من الِفرقة هذه يف إال بالتناسخ القول والنِّحل امِللل من يشء يف يُعرف ال
بأنه أدعواه أعجب؛ أيهما أدري فما ألَكن، أعور وكان مرو، أهل من اًرا قصَّ كان «املقنَّع»

عطاء. اسمه وكان دونه! وقاتَل به آمن من إيمان أو رب،
اآلخر: وقال

��ُم ال��ُم��ع��مَّ إل��ي��ه ال��ُم��ْف��ض��ى ال��س��يِّ��د أن��ا ل��َق��وِم��ه ق��اَل ث��م أثْ��رى ال��م��رءُ إذا
أل��َوُم وْه��َو َزع��ُم��ه ع��ل��ي��ه��م وه��اَن يَ��ُس��وَده��م أْن أبَ��وا ش��ي��ئً��ا يُ��ع��ِط��ه��م ول��م

آخر: وقال

��ُم يَ��ت��ع��مَّ وال ِم��ث��ل��ي يَ��رت��دي ف��ال اس��ِت��ه م��ن ال��َع��م��اُس ال��ي��وُم ك��َش��َف إذا

القفاء. يف العمامة يعقد أن وهو العقداء، م يتعمَّ الزبري» بن «مصعب وكان قالوا:
امَليالء. يعتمُّ اج الحجَّ قتله الذي اص» وقَّ أبي بن سعد بن «محمد وكان

الفرزدق: وقال

م��ه��نَّ��دا َع��ض��بً��ا ال��َم��ي��الءَ ِع��م��ام��تَ��ه ل��ق��نَّ��ع��وا َس��ع��ٍد اب��ُن ال��خ��ي��َل َش��ِه��َد ول��و

الضبِّي: أخرض بن َشمعلة وقال

اق��ِورارا ال��َغ��زِو م��ن ف��ي��ه��ا تَ��رى َف��ْل��ٍج أط��راِف م��ن ال��خ��ي��َل َج��َل��بْ��ن��ا
ال��ِع��ذارا ُم��ق��ل��ِت��ه س��واُد يَ��ِزي��ُن ِط��ْرٍف وب��ك��لِّ ِط��ِم��رٍَّة ب��ُك��لِّ
ال��دُّوارا يَ��س��ت��ِل��ُب أَغ��رَّ َج��ِب��ي��َن م��نَّ��ا ب��ال��تَّ��اِج ع��اص��ٍب َح��واَل��ي
اس��ت��ش��ارا إذا ال��ِق��داِح َض��رِب ِس��وى رئ��ي��ٌس يُ��ن��اِزُع��ه م��ا رئ��ي��ٌس

ذهب من وجًها لنفسه واتخذ بعيدة. مسافٍة من الناس ويراه يطلع قمر صورة للناس خيَّل أنه شعبذته
يف ثم نوح يف ثم آدم يف حل هللا أن فيزعم بالحلول، يقول وكان خلقه. وسوء دمامته ليحجب به تقنَّع
وجمع فيها، ن وتحصَّ كيش، رستاق من النهر وراء فيما سنام قلعة ر وعمَّ فيه. حل حتى نبي بعد نبي
أيقن فلما فحارصته، الجيوش إليه ه ووجَّ املهدي فطلبه الناس، يف دعاته وبث والعلوفة، الطعام فيها
بالقلعة كان ما كل أحرق ثم آخرهم، عن فماتوا السم وسقاهم أهله، وسائر نساءه إليه جمع بالهالك

١٦٣ه/٧٧٩م. سنة يف وذلك النار، يف نفسه وألقى وثياب، وطعام دابَّة من
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وأنشد:
أن��اروا س��َف��روا وإْن َك��َرٍم ع��ل��ى ط��َووه��ا َع��م��ائ��َم��ه��م َل��ِب��س��وا إذا
ِت��ج��اُر ُه��ُم ب��ال��طِّ��ع��اِن ول��ك��ْن ِس��واه��م ل��ه��ُم ويَ��ش��ت��ري يَ��ب��ي��ُع
ج��اُر ال��ثَّ��ق��َل��ي��ِن ِألك��َرِم ف��أن��َت ل��ؤيٍّ بَ��ِن��ي ج��اَر ك��ن��َت م��ا إذا

وأنشد:
ِخ��م��ارا ف��ي��ه��ا ِرداءَك ج��ع��ل��َت ج��اِرٌم َج��رَّه��ا وداه��ي��ٍة

الَعنربي: َكثوة بن زيد قال مواضع. العمائم ولِذكر

زن��اءُ ال��ُم��دََّع��ي��َن ال��رِّج��اِل وب��ع��ُض ��ه أُمِّ أط��ه��اَر ��اِر ال��ُع��هَّ م��ن َم��نَ��ع��ُت
ِل��واءُ ال��رِّج��اِل ف��وَق ِع��م��ام��تُ��ه ك��أنَّ��م��ا ال��َق��واِم َع��بْ��َل ب��ه ف��ج��اءْت

بن «مسعود يوم قيس» بن «األحنف أن ترى أال لواءً، جعلوها ربما العمامة ألن
له. فعقدها رأسه من عمامته نزع إنما اللواء، طلق» بن «عبس ل عقد حني عمرو»

شاعرهم: قال ولذلك العقبة؛ طالت وإذا املجهدة، عند أوساطهم بالعمائم وا شدُّ وربما

ع��اص��ِم ع��ن��َد ال��ِق��رى يَ��رج��و ال��ذي ف��ب��اْس��ِت ع��ل��ي��ك��ُم ال��ظ��الُم َج��نَّ ف��ق��د ف��ِس��ي��ُروا
ب��ال��َع��م��ائ��ِم74 أك��ب��اِدن��ا ع��ل��ى نَ��ُش��دُّ ح��اظ��يً��ا ك��ال��ذَّي��ِخ وْه��َو إل��ي��ه ُدِف��ْع��ن��ا

الفرزدق: وقال

ال��ع��م��ائ��ِم ُدْس��ُم ��وآِت ل��ل��سَّ َم��الح��ي ف��إنَّ��ك��م تَ��ل��َح��ب��وه��ا إْن ع��اص��ٍم بَ��ِن��ي

آخر: وقال

ص��م��ي��ُم��ه��ا إال يَ��ب��َق ل��م َك��ب��ٍد ع��ل��ى ِع��م��ام��ت��ي ب��َف��ض��ِل ل��ي ا ُش��دَّ خ��ل��ي��ل��يَّ

أن املأثور الحديث ويف الِخفاف. بِذكر تَلَهج والُفرس النِّعال، بِذكر تَلَهج العرب
ويقولون: فر، والصُّ الُحْمر الخفاف لبس عن نساءهم ينَهون كانوا هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أصحاب

فرعون. آل نساء زينة من هو

والضبع. الذئب بني يتولد إنه قالوا: خبيث. حيوان الذيخ: 74
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شاعرهم: قول وأما

ِل��ئ��ام��ا أْس��رى ووج��دتَ��ه��م بَ��َغ��وا ُغ��راٍب ب��ن��ي ِن��ع��اُل اخ��ض��رَّْت إذا

وبَغوا، طَغوا وأخصبوا األرض ت اخرضَّ إذا أنهم أراد وإنما النعل، صفة يُِرد فلم
اآلخر: قال كما

أخ��َض��ال ال��نَّ��ع��ُل إذا أح��الًم��ا وأوَزُن إق��ام��ًة ال��ِح��ف��اِظ داِر ف��ي وأط��َوُل

قوله: وِمثل

وَق��َرْن ب��َس��ي��ٍف يَ��س��ع��ى ف��ك��لُّ��ه��م ال��لَّ��بَ��ْن ال��نَّ��اَس أه��َل��َك ِه��ش��اٍم اب��َن ي��ا

اآلخر: قول وأما

وخ��الُ��ه��ا أبُ��وه��ا َس��ل��م��ى م��ن ��َي وأمِّ ع��ش��ي��رت��ي أُس��وَد أْن ��ي أُرجِّ وك��ي��ف
ِن��ع��الُ��ه��ا ِس��ب��اٌط ِب��ي��ٌض ��رٌة ُم��خ��صَّ وم��ال��ٌك ِج��ع��اًدا ُس��وًدا رأي��تُ��ك��ُم

وأقدامهم، أرُجلهم سباطة إىل ذهب وإنما أنُفسها، يف النِّعال مدح إىل يذهب فلم
النابغة: وقال عنهم. والِقَرص الجعودة ونفي

��ب��اِس��ِب ال��سَّ ي��وَم ب��ال��رَّي��ح��اِن يُ��ح��يَّ��وَن ُح��ُج��زاتُ��ه��م ط��يِّ��ٌب ال��نِّ��ع��اِل ِرق��اُق
ال��َم��ن��اِك��ِب ُخ��ْض��ِر األرداِن ب��خ��ال��ص��ِة نَ��ِع��ي��ُم��ه��ا َق��دي��ٌم أج��س��اًدا يَ��ُص��ون��وَن

نَِقبت، إذا قط نعًال تلبس ولم قط، ِحماًرا ترتبط لم سدوس بن الحارث وبنو قال:
قائلهم: قال وقد

ب��أخ��الِق��ه��ا ن��س��ت��ع��ي��ُن وال ��بَ��ت نُ��قِّ إذا ال��نِّ��ع��ال ونُ��ل��ِق��ي
ب��أع��ن��اِق��ه��ا تَ��ُم��دُّ إل��ي��ن��ا وائ��ٍل م��ن ال��ذؤاب��ُة ون��ح��ن

شاعرهم: فيه يقول ر»، معمَّ بن «خالد رهط وهم

��ِر تُ��ؤمَّ ل��م خ��ال��ٌد ل��وال ف��إنَّ��ك ��ِر ُم��ع��مَّ ب��َن خ��ال��َد ��ْر أمِّ ُم��ع��اِوَي
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يقول: وقائلهم

وَدِخ��ي��ِس ُج��رث��وم��ٍة م��ن ع��دي��َدي��ِن رأْت أْن َش��ي��ب��اَن ب��ُن ع��م��ُرو أغ��اِض��ب��ٌة
َس��ُدوِس ب��ِن ال��ح��ارِث ك��أيْ��ِر ط��وي��ًال أب��ي��ك��ُم أيْ��ُر ك��اَن ربِّ��ي ش��اءَ ف��ل��و

استُشهد فلما ثَور»، بن «َمجزأة ل بكر رياسة جعل عنه، تعاىل ريضهللا عمر، وكان
بن مجزأة» بن «شقيق عىل عثمان ردَّها ثم املعمر، بن لخالد موىس أبو جعلها مجزأة
ذلك عند ها فصريَّ الرياسة، وخالٌد شقيق تنازع ني ِصفِّ إىل البرصة أهل خرج فلما ثور،
خصمه، إىل يصريها أن يخاف وكان منهما، واحد كل فريض امُلنذر، بن ُحَضني إىل عيل
اآلخر: قول وأما ذلك. يف عنه تعاىل ريضهللا عيل تدبري صحة الناس وعرف بكر، فسكنت

تَ��ن��ق��ِط��ْع ال اس��ِت��ه��ا م��ن وُش��ُرًك��ا ��بُ��ْع ال��ضَّ ِج��ل��ِد م��ن نَ��ع��َل��ي��ِن ل��ي ل��ي��َت ي��ا
ال��َوِق��ْع ال��ح��اف��ي يَ��ح��ت��ذي ال��ح��ذاءِ ك��لَّ

عاصم: بن لهند «النجايش»75 قول أما يتجوز. واملحتاج ُمحتاج، كالم فهذا

ع��اص��ِم ب��َن ِه��ن��َد ال��ل��ُه ف��َح��يَّ��ا ك��ري��ًم��ا ِع��ب��اِده م��ن ص��ال��ًح��ا ح��يَّ��ا ال��ل��ُه إذا
وال��َم��ك��ارِم ال��نَّ��دى داع��ي إل��ى س��ري��ٌع ل��ق��ي��تَ��ه م��ا إذا َس��ل��ول��يٍّ وك��لُّ
ال��َج��م��اج��ِم ف��ي ال��ذي ال��ُم��خُّ ت��ن��ت��ق��ي وال ِن��ع��اَل��ه��م ��ُروُق ال��سَّ ال��َك��ل��ُب ي��أك��ُل وال

بت. بالسِّ إال ينتعلون وال األدمغة، يأكلون ال كانوا يونس: فقال
: ُكثريِّ وقال

��ِت ُش��مَّ ال��ق��وِم َم��ج��ل��ِس ف��ي ُوض��َع��ت وإْن ري��ُح��ه��ا ال��ك��ل��َب تَ��طَّ��ِب ل��م نُ��ِب��ذَت إذا

َفسوة: ابن وهو الحارث، بن ُعتيبة وقال

��ِر يُ��خ��صَّ ل��م م��ا ��ب��َت ال��سِّ يَ��ل��بَ��س��وَن وال ِن��ع��اَل��ه��م يَ��خ��ِص��ف��وَن ال َم��ع��ش��ٍر إل��ى

اليمن، شعراء من َفحل شاعر كعب. بن الحارث بني من مالك بن عمرو بن قيس اسمه النجايش: 75
الدين. رقيق وكان ني، ِصفِّ يوم وجهه هللا كرَّم عيل شيعة من وكان قومه، من أسلم فيمن أسلم
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يمدحها. أن قبل البسها بمدح بدأ فقد بالجودة النعل الشاعر مدح وإذا
ِباْلَواِد إِنََّك نَْعَليَْك ﴿َفاْخَلْع السالم: وعليه نبينا عىل ملوىس وتعاىل تبارك هللا قال

ُطًوى﴾. اْلُمَقدَِّس
بل قال، كما ليس الزبريي: وقال ذكي. غري جلٍد من كان ين: املفرسِّ بعض وقال
ينزعون امللوك إىل دخلوا إذا الناس أن ترى أال الكريم. واملدخل الرشيف، املقام حق أعلمه
النعل، ِرجَليه ويف إال الحسن رأيت ما قال: ِمسكني بن م سالَّ ثنا وحدَّ قال: خارًجا؟ نعالهم
بن بكر وكان ِرجَليه. يف وهي يصيلِّ وهو مسجده ويف ِرجَليه، يف وهي ِفراشه عىل رأيته
بن عمرو عن ذلك وُروي لبسها. الصالة إىل نهض فإذا يَديه، بني نعله تكون هللا عبد

الحسن. أصحاب من جماعة وعن وكالب، وحوشب، األوقص، وهاشم ُعبيد،
فلما نَعَليه، يف صىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن يَرون قوًما أعجب ما يقول: الحسن وكان
نرى ال ثم الحديث، لهذا وأشباًها وكذا، كذا عىل وطئ كان قد أنه عِلم الصالة من انفتل

ُمنتِعًال. يصيلِّ منهم أحًدا
قوله: وأما

ال��ق��الئ��ِد ت��ح��َت ��ب��ِت ال��سِّ َوْق��َع وأل��َص��ق��َن ح��واس��ًرا ب��ال��نِّ��ع��اِل بَ��ن��ات��ي ق��اَم

بالنِّعال. صدورهن يرضبن كنَّ املناحات يف قعدن إذا املصائب ذوات النساء فإن
يسري: بن محمد وقال

ال��ب��وال��ي ب��لُ��ب��ِس م��ن��ه��ا وِرض��ائ��ي ِن��ع��اٍل م��ن ُم��س��ت��ع��ِج��ٍب م��ن أرى ك��م
ال��نِّ��ع��اِل ب��َس��ْرِو ب��أق��ط��اِره��ا ـ��ُف ال��َخ��ص��ـ تَ��ح��يَّ��ف��ه��ا ق��د َج��ْرداءَ ك��لُّ
ال��َم��وال��ي ِن��ع��اَل أُب��ِرَزت إْن ـ��ق��ِة ال��ِخ��ل��ـ ف��ي تُ��ش��ِب��ُه ول��ي��س تُ��دان��ى ال
ال��ل��ي��ال��ي ل��َك��رِّ وال ال بَ��ِل��يَ��ت م��ن��ه��ا ال��َع��ه��ِد تَ��ق��اُدِم ع��ن وال ال
وب��م��ال��ي ب��ثَ��ْروت��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��ودِّ ذا أُوثِ��َر ح��ي��َن ُق��ل��ُت ول��ق��د
يُ��غ��ال��ي ِب��ه��نَّ إذًا ف��ِس��وائ��ي ب��نَ��ع��ٍل ال��رِّج��اِل م��ن يُ��غ��ال��ي م��ن
وَج��م��ال��ي ِزي��ن��ت��ي ِس��واه��نَّ ف��ي ف��إنِّ��ي ل��ل��َج��م��اِل بَ��غ��اُه��نَّ أو
وَف��ع��ال��ي وَم��ن��ِط��ق��ي وع��ف��اف��ي ورأي��ي وف��ائ��ي وف��ي إخ��ائ��ي ف��ي
أُب��ال��ي ال ف��إنَّ��ن��ي ِم��ن��ه��ا ج��َة ال��ح��ا وب��لَّ��َغ��ن��ي ال��َح��ف��ا َوق��ان��ي م��ا
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األحمر: خَلف وقال

وبُ��ْخ��ِل َم��ْط��ٍل م��ن ك��اَن م��ا ع��ل��ى ال��ثُّ��ريَّ��ا نَ��وءُ ��اَج��ن��ا ُح��جَّ َس��ق��ى
ب��ُق��ْف��ِل ب��ابً��ا ُدونَ��ه��ا وس��دُّوا ف��أح��َرزوه��ا ال��نِّ��ع��اَل ج��َم��ع��وا ُه��ُم
ب��نَ��ع��ِل بَ��َع��ث��وا َدج��اِي��ٍج وَع��ْش��َر وش��اًة ف��اك��ه��ًة أه��َدي��ُت إذا
َخ��ْش��ِل ال��ُم��ْق��ِل َرِديِّ م��ن وَع��ش��ٌر ِذراٌع ُط��ولُ��ه��م��ا وِم��ْس��واَك��ي��ِن
ِرْج��ل��ي ال��ل��ُه ف��َدقَّ نَ��ع��ٍل ع��ل��ى ل��تَ��ح��ِم��ل��ون��ي ذاك أه��َدي��ُت ف��إْن

: ُكثريِّ وقال

��ِت ُم��ش��مَّ َم��ِه��ي��ٍب ع��ن ال��ِخ��ب��اءِ ُس��ج��وُف ف��تَ��ن��ج��ل��ي ي��ب��دو ح��ي��ن ل��ي��ل��ى اب��َن ك��أنَّ
��ِت ال��ُم��ت��س��مِّ َس��ه��ل��َة ��راِك ال��شِّ َرِه��ي��َف نَ��ع��َل��ه يُ��غ��يِّ��ُر ال َخ��ط��ٍو ُم��ق��اِرُب
��ِت ُش��مَّ ال��ق��وِم َم��ج��ل��ِس ف��ي ُوِض��َع��ت وإْن ِري��ُح��ه��ا ال��َك��ل��َب تَ��طَّ��ِب ل��م ُط��ِرَح��ت إذا

ار: بشَّ وقال

وَع��ن��بَ��را أص��ابَ��ت م��ا ِم��س��ًك��ا َع تَ��ض��وَّ نَ��ع��لُ��ه��ا ال��َق��وِم َم��ج��ل��ِس ف��ي ُوِض��َع��ت إذا

امُلنذر يف ُصوحان بن لَصعصعة عنه، تعاىل هللا ريض طالب، أبي بن عيل قال وملا
ِعطَفيه، يف لنظَّار إنه ذاك قلت لنئ املؤمنني، أمري يا صعصعة: قال قال، ما الجارود بن

بُرَديه. ُحمرة تُعِجبه ِرشاَكيه، يف ال تفَّ
الُخف، ن مغضَّ الَجورب، َدِرن النعل، م مشحَّ رأيته فقال: التوءم ابن رجٌل وذم

الِجِربَّان. دقيق
وال صادًرا، لك هللا أوَرَد ال يقول: أن أبًدا، األعرابي بها يحلف ال يمنٌي الهيثم: وقال

نعلك. خلعت وال َرحَلك، حَططَت وال وارًدا، لك أصدر
آخر: وقال

األه��ِل ع��ل��ى واس��ت��ع��ص��ى وأب��رَّ ال��َج��ه��ِل ِب��َريِّ��ِق ال��ف��ؤاُد َع��ِل��َق
ال��َك��ه��ِل؟ َص��ب��اب��ُة وك��ي��ف َس��َف��ًه��ا َم��ف��اِرُق��ه ش��اب��ْت وق��د وَص��ب��ا
نَ��ع��ل��ي ق��ائ��دي ��َر وي��سَّ ِح��ل��م��ي وأدَرَك��ن��ي ُم��ع��ت��َص��ري أدرك��ُت
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العصا يف القول إىل الكالم رجع ثم (4)

وعليه نبينا عىل موىس عصا شأن تعظيم يف عنهما، تعاىل هللا ريض عبَّاس، ابن قال
املؤمن تمسح سليمان؛ وخاتم موىس عصا معها الصفا، عنها ينشقُّ الدابَّة السالم:

بالخاتم. الكافر وتختم بالعصا،
وامِلسواك ملسو هيلع هللا ىلص، عليه وحضَّ السواك، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي آداب أكرب وتعاىل تبارك هللا وجعل

عًصا. إال يكون ال
والُعرجون، واألراك، والَعتم، و، والرضَّ البَشام، املساويك ُقضبان الوجيه: أبو وقال

واإلسِحل. والجريد،
دخلوا إذا الشتاء يف يلبسونها كما الصيف يف والقالنس الِخفاف الناس يلبس وقد
وبالتعظيم باالحتفال، أشبه ذلك ألن والُعظماء؛ السادة وعىل األمراء، وعىل الخلفاء عىل
منازلهم يف أُنْسهم مواضع بني يفصلوا أن وأجدر واالسرتسال، التبذُّل من وأبعد واإلجالل،

انقباضهم. ومواضع
عمة، وللصوص عمة، ولألعراب عمة، الني وللبغَّ عمة، وللفقهاء ِعمة، وللخلفاء

عمة. التشاجي وألصحاب عمة، والنصارى وللروم عمة، ولألبناء
زي، وللُكتَّاب زي، ط َ وللرشُّ زي، القضاة وألصحاب زي، فللقضاة ِزي؛ قوم ولكل

ُمعِرضة. لهم الهماليج كانت وإن الحمري يركبوا أن زيِّهم ومن زي؛ الجند ولُكتَّاب
ومنهم املبطَّنة، يلبس من فمنهم مراتب؛ عىل الدار دخل ومن السلطان وأصحاب
الخنجر، ويعلِّق البازبكند، يلبس من ومنهم القباء، يلبس من ومنهم رَّاعة، الدُّ يلبس من

ة. الُجمَّ ويتَّخذ الُجرز، ويأخذ
ذلك أن وترى الصوف. ُفُرش الشتاء ويف القطن، الصيف يف الخلفاء مجالس وزي
وجلست التِّيجان، رءوسها عىل العجم ملوك وضعت ولذلك وأقبل؛ وأفخم وأكمل أجزل
امُلخالفني، قلوَب ويُرعب األعداء، عيوَن يمأل وهل الُفُرش. بني وظاهرت ة، األِرسَّ عىل
األقدار، يف والزيادة السلطان، شأن وتعظيم التعظيم، إفراط العوام صدوَر ويحشو
وهل إيَّاهم؟ إخافتك إال يُصلحهم وهل عليهم؟ التهويل يف إال دواؤهم وهل اآلالت؟ إال
بتدبرٍي إال أمورهم، صالح فيها التي بالطاعة ويُسلِّمون لهم، الحظ فيه ِلما ينقادون

واملهابة؟ املحبة يجمع

565



والتبيني البيان

كان وقد ر، مشهَّ ثوب وكل ود، السُّ واألرِدية واملقطَّعات الَويش تلبس عراء الشُّ وكانت
يف يلبسه أسود بُْرد له وكان املاضني، بزيِّ يتزيَّا شاعٌر سنًة خمسني من نحو منذ عندنا

له: قصيدة يف فقال الشعراء، من الطِّياب بعض فهجاه والشتاء، الصيف

َص��ْرِد ��ا َص��مٍّ ت��أِت��ي��َك ُق��رٍَّة ف��ي ال��بَ��ْرِد ق��ب��َل األس��َوَد بُ��ْرَدك ِب��ْع

منهما يشء نزع أراد إذا فكان َلِبنتان، وُجبَّته األعمى ار بشَّ قميص لِجِربَّان وكان
و«قدَويه قط. رأسه جهة من قميصه ينزع ولم األرض، عىل الثياب فسقطت األزرار أطلق
بن وسعيد شيخهم. وهو حي، اليوم وهو قط، قميًصا يلبس لم اجي» الشحَّ العدوي
العاص بن سعيد ضد اجي الشحَّ فقدويه قط. قميصه ينزع لم الخطيب الجواد العاص

األموي.
الحطيئة: وقال

َص��ِل��ي��ُب ف��ْه��َو ال��لَّ��ح��ُم ع��ن��ه تَ��خ��دََّد َل��ح��ِم��ه ِق��لَّ��ُة تَ��غ��ُرْرَك ف��ال َس��ع��ي��ٌد

نحيًفا. السواد شديد وكان
بالعصا أشاروا فإذا وحواجبهم، وأعناقهم بأيديهم يُشريوا أن امُلتكلمني شأن ومن

يقول: حيث األنصاري قول ذلك عىل ويدلُّك أَُخر. أيديًا بأيديهم وصلوا قد فكأنهم

ال��َج��م��اِه��ِر وال��ُخ��ي��وِل ال��َم��ط��اي��ا ب��ُك��وِم س��ؤدٍد ذاُت س��يَّ��ارٌة ل��ن��ا وس��ارْت
ال��َم��ن��اِب��ِر ف��وَق ��اِم ال��شَّ ب��أرِض ُم��ل��وًك��ا تَ��م��كَّ��ن��وا ح��تَّ��ى ��اِم ال��شَّ َم��ْل��َك ��وَن ي��ؤمُّ
ب��ال��َم��خ��اِص��ِر أي��م��انَ��ه��م وَص��ل��وا إذا ُخ��ط��ب��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��َق��وِل َف��ْص��َل يُ��ِص��ي��ب��وَن

زيد: بن الُكميت وقال

��وائ��ْر ال��سَّ ب��ال��م��ؤيَّ��دِة َب ال��ُم��ه��ذَّ َم��س��َل��م��َة ونَ��ُزوُر
وش��اِع��ْر م��نَّ��ا ل��ُم��ف��َح��ٍم ِت ال��ُم��ع��ِج��ب��ا ب��ال��ُم��ذَه��ب��اِت
ب��ال��َم��خ��اِص��ْر وال��َم��ق��اِوِل ِف��ِل ال��َم��ح��ا ف��ي ال��تَّ��ج��اُوِب أه��ُل

لإلطناب والتهيُّؤ للخطبة، ب التأهُّ عىل دليل وامِلخرصة العصا َحْمل إن وأيًضا
حتى إليهم، ومنسوب عليهم، ومقصور العرب، خطباء يف خاص يشءٌ وذلك واإلطالة،
حملها يوِجب ما لبعض وتوقًعا اتقاءً أيديهم؛ يف واملخاُرص حوائجهم يف ليذهبون إنهم

بها. واإلشارة
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رضبن املثال: ذلك وعىل املناحات؛ يف قيام وهن باملآيل النساء أشار املعنى ذلك وعىل
بالنِّعال. الصدور

فيها الزيادة فأما الجوارح، عىل والنقص الخلل دخول يف والذِّلَّة العجز يكون وإنما
يف العظام القالنس القضاة واتخاذ العمامة، ُكور كتعظيم إال ذلك وهل فيه، فالصواب
زادوا مكشوفًة القالنس كانت فإن القالنس؟ عىل العمائم الخلفاء واتخاذ الَقيظ، حمارَّة
أهيب. ألنه القناع؛ وكذلك األمة، جميع قالنس فوق تكون حتى رءوسها وحدَّة طولها يف
و«العبَّاس صالح»، بن امللك و«عبد محمد» بن «العبَّاس يتقنَّع كان املعنى ذلك وعىل
بن و«إسحاق جعفر»، بن و«عيىس جعفر»، أبي بن و«سليمان وأشباههم. موىس» بن
وأشباههما شاهك» بن و«السندي الربيع» بن «الفضل ثم سليمان»، بن و«محمد عيىس»،
ألنه الحارس؛ من أرَوع واملتقنِّع العيون. يف وأَجلُّ الصدور، يف أهيَب ذلك ألن املوايل؛ من
وسياسة العوام بمالينة أشبه وكان الطرق، يف ظاهًرا كان وإن الِحجاب يُفارقه لم إذا

ومقاربة. ومؤانسة وابتذال، مالبسة الِقناع وطرح الرعية.
دعوتهم، ورجال صنائعهم ومن هاشم، بني من العمل هذا صواب عىل والدليل
هللا رسول أن شأنهم، صالح هو ذلك وأن يهابوهم، أن إىل الناس حاجة عِلموا قد وأنهم

قناًعا. الناس أكثر كان ملسو هيلع هللا ىلص
امِللل أهل جميع رؤساء نجد أنَّا املتبوعني، األسالف يف كان ذلك أن عىل والدليل
كله ذلك وإنما واألعالم، الرايات الحروب يف اتَّخذوا ولذلك ذلك؛ عىل النِّحل وأرباب
مرجًعا الحروب يف والَعَلم للَعقد، عالمًة اللواء وجعلوا وِبيض. وُصفر وُحْمر ُسود ِخَرق
القلوب، يف أهيَُب ذلك أن ِعيصٍّ عىل ِخرًقا كانت وإن أنها عِلموا وقد الجولة. لصاحب
إطالة عىل ونساؤها رجالها األمم أجمعت ولذلك العيون؛ يف وأعظم الصدور، يف وأهَول
أن ولوال العاري. من أفخم والكايس قامة، وأطول هامًة، أضخم ة الُجمَّ ذا ألن الشعور؛
فعلوا مَلا الِجمار، ورمي السعي وكذلك وخضوع، وتواضع وعبادة، طاعة الرأس حلق
شعور وشعورهم الرُّهبان، ثياب ثيابهم رجاٌل إال وريَة عمُّ يفتح ال أنه الحديث ويف ذلك.
األبدان. تلك تعظيم يف زيادة فهو الجوارح، يف ووصلوه األبدان، يف زادوه ما وكل النساء.
ِخصال من ِذكره ونريد ذكرناه، الذي ومع عددناه، الذي مع — وامَلخارص والِعيص

املعنى. يف واحد باٌب كله — منافعها
عىل ويده برأسه يُشري قد وامُلتكلم األغاني، أوزان عىل بالقضيب ع يوقِّ قد واملغنِّي
املعاني، ورضوب األلفاظ رضوب عىل الحركات رضوب ففرَّقوا وتقطيعه، كالمه أقسام

كالمه. ثُلُثا لذهب رأسه حركة ومنع يده ُقبضت ولو
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كالمي. شطر لذهب يدي من الَخيُزرانة ألقيت لو مروان: بن امللك عبد وقال
حتى ينطق فلم اقتضابًا، اقتضبه كان وقد الكالم، عىل وائل سحبان معاوية وأراد
املرضوب واملثل بيته. من بِمخرصته أتَوه حتى تُعِجبه، فلم بيده فرَطلها بِمخرصة أتَوه
وقال النَّهدي. بعصا املثل ويرضبون األعرج. عصا من أقَرُب يقولون: األعرج، بعصا

أنثى: فرس صفة يف علقمة

َم��ع��ج��وُم ُق��رَّاَن نَ��وى م��ن ُم��ن��ظَّ��ٌم ل��ه��ا ُغ��لَّ ال��نَّ��ه��دي ك��ع��ص��ا ُس��الءٌة

ذو قال َعدوان. وْفِد يف وَفد أعرج، سعٍد أبو وكان سعد، أبي بُرَميح املثل ويرضبون
الَعدواني: اإلصبع

َم��ع��ا ��الَح ال��سِّ أح��ِم��ُل ف��ق��د ـ��ٍد َس��ع��ـ أب��ي ُرَم��ي��َح ِش��كَّ��ت��ي تَ��ُك��ْن إْن

ِمرداس: بن عبَّاس قال

َس��ع��ِد أب��ي ك��َزاِد زاًدا وزوََّده ل��َص��ِدي��ِق��ه َخ��يْ��َرن��ا خ��ي��ًرا ال��ل��ُه َج��زى
َح��م��ِد م��ن ال��ِوف��ادِة ت��ل��ك ف��ي ك��اَن وم��ا ون��ائ��ًال وِب��رٍّا ِص��دًق��ا وزوََّده

آخر: وقال

وائ��ِل ب��ِن ُك��َل��ي��ِب َج��ْدوى أو ع��ُدوُّك زاِم��ٍل واب��ُن زاِم��ٍل ب��َج��ْدوى ف��آَب

ِرشا. وُعقدة عًصا، أُبْنة إال هو ما ويقولون: سري! العصا يف كان لو ويقولون:
الحادي. كعصا عوده وأخرج ار، البقَّ كعصا عوده أخرج ويقولون:

وعصا رشيان، وعصا نَبْع، عصا املأمون املؤمنني أمري إىل أهدى العتاهية أبو وكان
يمانية، وِركاءً قطرية، وأرديًة األغصان، رشيفة الِعيدان، كريمة أخرى وعًصا آبنوس،
وكتب بنعل أخرى مرًة إليه وبعث الباقي. وردَّ واحدة عًصا ذلك من فَقِبل ِسبتية، ونِعاًال

إليه:

ال��َم��ج��ِد إل��ى َق��َدٌم ب��ه��ا تَ��س��ع��ى ل��تَ��ل��بَ��َس��ه��ا ب��ه��ا بَ��َع��ث��ُت نَ��ع��ٌل
َخ��دِّي ِش��راَك��ه��ا ج��ع��ل��ُت َخ��دِّي أُش��رَِّك��ه��ا أْن أق��ِدُر ك��ن��ُت ل��و

فقِبلها.
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عىل موىس منها نُودي التي الشجرة أن عبَّاس، ابن عن صالح، أبي عن الكلبي
من كانت عصاه وأن الَعوسج، َجوف من نُودي وأنه َعوسج، هي السالم وعليه نبينا
عليه موىس طول طولها فكان الورقة، وسط يف الذي العود من كانت وأنها الجنة، آس

الُعلَّيق. من وقالوا: السالم.
آخر: وقال

نَ��ْف��س��ي ق��ب��َل ب��ال��دَّه��ِن أب��دُؤه��ا ال��َوْرِس ك��َل��وِن نَ��ب��ٍع م��ن َص��ْف��راءُ

األعراب: بعض عن األصمعي وأنشد

َم��ج��َزع��ا ��ي��ِب ال��شَّ م��ن تَ��ج��َزع ول��م ك��ِب��رَت ل��ِق��ي��تُ��ه��ا ي��وَم ال��َخ��ن��س��اءُ ق��ال��ِت أال
تَ��ق��نَّ��ع��ا م��ا رأُس��ه م��ن��ه��ا تَ��ق��نَّ��َع وَش��ي��ب��ٍة ع��ل��ي��ه��ا يَ��م��ش��ي ع��ًص��ا ذا رأْت
ويَ��ص��َل��ع��ا يَ��ِش��ي��َب ح��ت��ى ال��ف��ت��ى يَ��ُس��وُد ف��ق��لَّ��م��ا ب��ي تَ��ْه��زئ��ي ال ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
َم��ن��َزع��ا وأب��َع��ُد ال��ُم��ج��رى ال��َج��ذَِع م��ن ُع��الل��ًة خ��ي��ٌر ال��يَ��ع��ب��وُب وَل��ْل��ق��اِرُح

ُسويد: بن إسحاق وقال

وال��َق��ض��ي��ِب وال��َع��ص��ا ال��َع��ْق��ِب ف��ي ثُ��مَّ دل��ي��ٍل أق��وى ال��نَّ��ب��يِّ ِرداءِ ف��ي

الرشيد: هارون يف األعمى76 الشيص أبو وقال

وال��رِّداءُ ال��َع��ص��ا ح��ي��ُث م��ن��ك��م ـ��ُم��ل��َك ال��ـ ف��إنَّ أف��ي��ق��وا ه��اش��ٍم بَ��ِن��ي ي��ا
أْك��ف��اءُ ل��ه��م ل��ي��س��ت وُق��َري��ٌش ِك��ف��اءٌ ُق��َري��ٍش ف��ي ِل��ه��اروَن م��ا

الشيص وأبو الُخزاعي. عيل بن دعبل عم وهو تميم، بن سليمان بن رزين بن محمد هو يص: الشِّ أبو 76
وأشجع الوليد بن مسلم طبقة دون طبقٍة يف يَُعد معروف شاعٌر جعفر. أبو وُكنيته عليه، غلب لقٌب
أكثر رصف ة، الرقَّ أمري الخزاعي األشعث بن جعفر بن عقبة إىل ُمنقطًعا وكان نُواس. وأبي لمي السُّ
من العامري: خالد أبو يل قال امُلعتز: بن هللا عبد قال غريه. سؤال عن عقبة وأغناه مدحه، يف شعره
املاء رشب من عليه أهَون الشعر لكان وهللا فكذِّبه، الشيص أبي من أشعر الدنيا يف كان أنه أخربك
وعدم املجازفة من فيها ِلما يُصِدرها؛ بمن أُعنى وال األحكام، هذه تُعجبني ال وأنا قلت: العطشان. عىل
ومات عمره، أواخر يف برصه كف الشيص أبا إن قيل أودها. يُقيم الذي الربهان من ولُخلوِّها التقدير،

١٩٦ه/٨١١م. سنة يف غالم بيد مقتوًال
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اآلخر: وقال

َق��ُروُع ��اع��َدي��ِن ال��سَّ َع��ب��ُل ال��ح��رِب وف��ي َم��ه��اب��ٌة م��ن��ه ال��ُم��ل��ِك َخ��َش��ب��اِت ع��ل��ى
وق��ي��ُع ال��ح��دي��ِد م��اءِ م��ن وأب��يَ��ُض نَ��ْج��دٍة ف��ْض��ُل رأِس��ه ع��ن ال��َوغ��ى يَ��ُش��قُّ

الشيص: أبي قول العصا يف أيًضا يجوز ومما

ب��َم��وج��وِد أنْ��ع��ى َم��ن ِم��ث��ُل م��ا ال��ُج��وِد إل��ى ال��ُج��وِد َف��ت��ى أنْ��ع��ى
ال��ُع��وِد م��ن ال��م��اءِ ب��ق��يَّ��َة ب��ع��َده ال��ثَّ��رى م��صَّ ف��تً��ى أنْ��ع��ى

ُجدعان: بن هللا عبد قول الباب هذا ومن

ُط��ُروق��ا ط��َرَق��ت إْن ال��َح��َدث��اِن ع��ل��ى أبْ��ق��ى ح��يَّ��ي��ِن ِم��ث��َل��ه��م أَر ف��ل��م
ط��ري��ق��ا ألح��َزنِ��ه وأس��َل��َك��ه��م م��ن��ه��م األم��ِر َض��ن��ِك ع��ن��َد وأص��بَ��َر
وِري��ق��ا ُم��ع��ت��ِدًال ال��ُغ��ص��ُن ف��ع��اَد م��ال��ي ب��ِت��الِد َص��الَح��ه��م ش��َري��ُت

وقال عصاه. وضع وقد عصاك، ضع نعمته: وكثُرت وأثرى أفاد إذا للرَّجل ويقولون
نُفيل: بن عمرو بن زيد بن سعيد77 األعور أبو

ِل��َده��ِر َع��ص��اَك َض��ْع تَ��ُق��والِن ٍل َزْو ن��ع��م��ٍة ف��ي األذي��اَل وتَ��ُج��رُّ

بن ُزهري وقال عصاه. ألقى قد للمكان: وامُلستطيب البلد يف للمستوِطن ويقولون
ُسلمى: أبي

ال��ُم��ت��خ��يِّ��ِم78 ال��ح��اِض��ِر ِع��ِص��يَّ وَض��ع��َن ِج��م��اُم��ه ُزْرًق��ا ال��م��اءَ َوَردَن ��ا ف��ل��مَّ

أخته زوج كان ألنه بيته؛ يف عنده عمر إسالم وكان اإلسالم، يف األولني السابقني من سعيد كان 77

تُويف بليًغا. وشاعًرا فارًسا، شجاًعا وكان بدًرا. يشهد ولم بعدها، واملشاهد أُحًدا وشِهد هاَجر فاطمة.
سنة. وسبعني ثالث عن ٥١ه/٦٧١م سنة

زرًقا املرتبع. زمن غري يف بها ينزلون كانوا التي املحارض مياه وهي به، وحَللَن جئنه املاء: وردن 78

ِضمن مشهورة قصيدٍة من البيت وهذا قبلهن. وارٌد يُكدره لم وأنه كثرته، عىل ماؤه صاٍف جمامه:
وأولها: املعلَّقات،

فامُلتثلَِّم؟ رَّاِج الدَّ بَحومانِة تَكلَِّم لم ِدمنٌة أوىف أُمِّ أِمْن
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الرحيم الرحمن هللا بسم

ومواعظهم. أخالقهم ِذكر من وبيشء الزهد، يف اك النُّسَّ كالم من بيشء وَعونه هللا باسم نبدأ
فيَم شبابه ثالث؛ عن يُسأل حتى آدم ابن قدما تزول ال قال: الحسن عن عوف،

أنفقه. وفيَم كسبه أين من وماله أفناه، فيَم وعمره أبْاله،
بن ان حسَّ قول منهن؛ بأعجب أسمع لم كلمات ثالث سمعت عبيد: بن يونس وقال
حسدت ما سريين: ابن وقول فَدعه. أمٌر رابَك إذا ورع، من أهَوَن يشءٌ ما ِسنان: أبي
قضاها ما سنة أربعني منذ حاجًة هللا سألت لقد الِعجيل: مؤرِّق وقول قط. يشءٍ عىل أحًدا

يعنيني. ال ما ترُك قال: هي؟ ما ملؤرِّق: فقيل منها. يئست وال
عنا. ُزِوي ما يَِرضنا لم أُعطينا ما رشِّ من ُعوفينا إن األعرج: حازم أبو وقال

بَعرياِن والشكر الصرب أن لو عمر: قول من أعجب أسمع لم الحميد: عبد أبو وقال
رِكبت. أيهما باليت ما

هللا. عذاب عىل الصرب من أهَوَن طاعٍة عىل الصرب فوجدنا نظرنا إنَّا ُضبارة: ابن وقال
أُمنَع أن من أخَوُف الدعاء أُمنَع أن من أنا ربيعة: أبي بن عيَّاش عبد زياد وقال

اإلجابة.
قال: فيه. دخلت مما هللا أخاف إني زياد، يا هللا: رحمه العزيز عبد بن عمر له وقال
كفى اك: النُّسَّ بعض وقال تخاف. أال عليك أخاف وإنما تخاف، أن عليك أخاف لست
ينىس من اصحب قال: الذي وهو بموت. إال تحيا وال بحياة، إال تموت ال أنك موعظًة
َمغَرًما. عليك منه النَِّعم وُعدَّ ُمنِعًما، هللا وبني بينك تجعل ال قال: الذي وهو عندك. معروفه
َسْلني هشام: له فقال البيت، امللك عبد بن هشام مع هللا عبد بن سالم ودخل

هللا. غريَ هللا بيت يف أسأل أن أكره قال: حاجتك.
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بيتك؟ مؤنة تكفيك خادًما لِك فاشرتَوا عشريتِك رجال كلَّمنا لو القيسية: لرابعة وقيل
يملكها؟ ال من أسألها فكيف الدنيا، يملك من الدنيا أسأل أن ألستحي إني وهللا قالت:

موتكم. بعد وحياتكم أمامكم، دياركم اك: النُّسَّ بعض وقال
اليهودي: عادياء بن َموءَل السَّ وقال

ح��ِي��ي��ُت ح��ي��َن ف��م��تُّ يَ��ُم��وُت َش��ي��ئً��ا َق��ب��ِل��ه��ا م��ن أُك��ْن ول��م ُخ��ِل��ق��ُت َم��ي��تً��ا

فيه. ورق ال شوٌك اليوم وهم فيه، شوك ال ورًقا الناس كان الدَّرداء: أبو وقال
آخره هذا ً امرأ إن فقال: بنفسه. يكيد رجًال الحسن رأى قال: دينار بن الحسن

آخره. يُخاف أن لجديٌر أوله هذا ً أمرأ وإن أوله، يف يُزَهد أن لجديٌر
فخلَّفوا املوت، ففاجأهم الحق، بغري فيها فعملوا أقواًما غرَّت الدنيا حازم: أبو وقال
أن لنا فينبغي بعدهم، ُخلِّفنا وقد يَعِذرهم؛ ال من إىل وصاروا يحمدهم، ال ملن لهم ما

فنستعمله. به غِبطناهم الذي وإىل فنجتنبه، منهم كِرهناه الذي إىل ننظر
الوالَدين، إىل النظر عبادة؛ خمسٍة إىل النظر قال: الحديث رفع داود، بن موىس

البيت. إىل والنظر الصخرة، إىل والنظر املصحف، إىل والنظر البحر، إىل والنظر
البعري، اعتقل من الِكْرب؛ من برئ فقد فيه كنَّ من أربٌع قال: شداد بن هللا عبد

الدُّون. الرجل دعوة وأجاب الصوف، ولِبس الحمار، ورِكب
ومن ر، تسحَّ من أمره؛ ضبط فقد أطاَقهن من ثالٌث فقال: الصوم أنٍس عند وذُِكر

نفسه. ضبط فقد يأكل؛ لم ثم وِرشب يرشب، أن قبل أكل ومن قال،1
أُْدمه. وطاب َلقمه، َكثُر من إال الصوم عىل يقوى ليس از:2 الجمَّ وقال

وقد مجالد: قال — الَهْمداني ُمرَّة ثني حدَّ قال، عبي الشَّ عن سعيد، بن ُمجالد
اليوم يف يصيلِّ كان قط، ُمرَّة ِمثل يَر لم أنه خالد أبي بن إسماعيل ثنا وحدَّ — رأيته

الظهرية. يف النوم القيلولة: من قال، 1

هجا مستهرتًا. ظريًفا وكان الهجاء، يف القريحة جيِّد شاعًرا كان الخارس، َسلم أخت ابن هو الجماز: 2
أبي يف قاله ما أفضل ومن أحد. منهم له يُقم فلم وغريهم، والجاحظ املعذَّل بن الصمد وعبد العتاهية أبا

يقول: فأنشأ سليمان، بن جعفر بن قثم يُنشد وهو عليه دخل وقد قوله العتاهية

يَ��زَه��ُد وال ال��ن��اَس ��ُد يُ��زهِّ واع��ٍظ م��ن ال��تَّ��زه��ي��َد أق��بَ��َح م��ا
ال��َم��س��ج��ُد بَ��ي��تُ��ه وأم��س��ى أض��ح��ى ص��ادًق��ا ت��زه��ي��ِده ف��ي ك��اَن ل��و
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هللا حمدت عنه تعاىل هللا ريض عثمان، ُقتل ملا يقول: ُمرَّة وكان ركعة. خمسمائة والليلة
هللا حمدت ني وِصفِّ الَجمل وقع فلما ركعة؛ مائة فصلَّيت قتله، من يشء يف دخلت أكون أال
النهروان وقعة كانت فلما ركعة؛ مائتي وزدت الحروب، تلك من يشء يف دخلت أكون أال
لم إذ هللا حمدت الزبري ابن فتنة كانت فلما ركعة؛ مائة وزدت أشهدها، لم إذ هللا حمدت

ركعة. مائة وزدت أشهدها،
تعرف ال ألنك وجًها؛ قال ما لبعض نعرف ال أنَّا عىل مُلرة، يغفر أن هللا أسأل وأنا
يستحلُّ ال منهم أحًدا نعرف ال أنَّا كما الخوارج، قتال يستحلُّ ال الجماعة أهل من فقيًها
لقتال السالح لبس قد وزعيمهم، الحلسية رئيس وهو عمر، ابن وهذا اللصوص، قتال
فكيف قال: الفتن. هذه من يشء يف القتال من سلَّمك الذي هلل الحمد لُرشيح: وقيل نجدة.
بالعذاب القوم عمَّ هللا ولكن واحد، رجٌل الناقَة قتل الحسن: وقال وهواي؟ بقلبي أصنع
فقال: ونارصيه، وخاذليه عثمان قتلة عن العزيز عبد بن عمر وُسئل بالرضا. وه عمُّ ألنهم

فيها. لساني أغمس أال أُحبُّ فأنا عنها؛ يدي هللا كفَّ دماءٌ تلك
قال: املوت. من أفَرُق فقال: تجدك؟ كيف فقال: يعوده رجٍل عىل الدرداء أبو ودخل
منه؟ إال كله الخري تُِصب لم ن ممَّ تَفَرق فِلَم قال: هللا. من قال: كله؟ الخري أصبَت ن فِممَّ

يَ��ن��َف��ُد ال ال��ل��ِه ع��ن��َد وال��رِّزُق أرزاُق��ه تَ��ن��َف��َد أْن يَ��خ��اُف
واألس��َوُد األب��يَ��ُض يَ��ن��الُ��ه تَ��رى َم��ن ع��ل��ى م��ق��س��وٌم وال��رِّزُق

بقوله: املعذل بن الصمد عبد الجماز وهجا
ال��م��ع��ذَُّل أبُ��وه وَم��ن ه��و م��ن ال��م��ع��ذَِّل اب��ُن
ُل ُم��ح��وَّ ب��ي��ٌض ف��ق��اَل ع��ن��ه وه��ب��اَن س��أل��ُت
الجماز: يهجو الصمد عبد فقال الدجاج، يبيع رجًال كان هذا ووهبان

ُم��ن��ت��ه��اه إل��ي��ه ٌر م��ق��ص��و ��اِز ال��ج��مَّ نَ��َس��ُب
ِس��واه يَ��خ��ف��ى ف��م��ا ِس ال��ن��ا نَ��َس��ُب ي��ت��راءى
ك��اِت��ب��اه ه��و م��ن ِز ��ا ال��ج��مَّ أب��ي ف��ي يَ��ت��ح��اج��ى
ي��راه م��ن إال ِز ��ا ال��ج��مَّ أب��و م��ن يَ��دري ل��ي��س

كما الجماز يف للجاحظ الشعر هذا روى املزرع بن يموت أنَّ الغريب ومن الفرج. أبي رواية هذه
األول. الجزء صدر يف ترجمته يف أثبتناه
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حاجة ألك السالم: عليه جربائيل له قال النار يف السالم عليه إبراهيم ُقِذف وملا
فال. إليك أما قال: هللا؟ خليل يا

كان فقال: ذلك، عن فسأله مهموًما، اك النُّسَّ من له صديًقا اك النُّسَّ بعض ورأى
إن يعدمك ال ذلك فإن غريه؛ يتيًما فاطلب قال: فمات. األجر، فيه أحتسب يتيٌم عندي
أذُكر لم مكانك كنت لو إني أما قال: ُخلُقه. سوء يف يتيًما أصيب أال أخاف قال: هللا. شاء

ُخلُقه. سوء
فإنك نفًسا؛ ِطْب فقال: بنفسه، يكيد وهو له صاحب عىل اك النُّسَّ بعض ودخل
ملن إال اغتمامي وليس يل، هللا يغفرها أن أرجو فإني ذنوبي أما قال: رحيًما. ربٍّا تلقى

بناتك! يحفظ فاْرُجه ذنوبك ملغفرة ترجوه الذي صاحبه: له قال بناتي. من أدُع
الكالم. ألقَللنا عندنا من الصحف كانت لو يقول: دينار بن مالك وكان

السوق هذه يف كسبت يقول: وكان لصربنا. بالَجَزع أُِمرنا لو عبيد: بن يونس وقال
عنه. أُسأل أن أخاف وأنا إال درهم فيها ما درهٍم ألَف ثمانني

َحسٌب أنا إنما الُحطيئة: قال يقول: حذيفة بن الرحمن عبَد عبيد بن عمرو سمع
التَّقوى. ذلك هللا، ترَّحه كذب، عمرو: فقال موضوع.

وإيَّاكم وفرجه، وبرصه نفسه فيه يكفُّ َمنزٌل املؤمن صومعة ِنْعم الدرداء: أبو وقال
وتُلِهي. تُلِغي فإنها األسواق؛ هذه يف والجلوس

البرصي للحسن بالغة عظٌة (1)

بدنياك آخرتك تَِبع وال جميًعا، تربحهما بآخرتك ُدنياك ِبع آدم، ابن يا الحسن: وقال
يف رأيتهم وإذا فيه، فناِفْسهم الخري يف الناس رأيت إذا آدم، ابن يا جميًعا. فتخرسهما
وأنتم األمم، آخر تكم أُمَّ طويل. هناك والبقاء قليل، هنا ها الثواء به. تَغِبطهم فال الرش
هيهات، هيهات قد. فكأْن آمُلعايَنة؟ تنظرون؟ فماذا بِخياركم، أُرسَع وقد تكم، أُمَّ آخر
لو موعظة لها فيا آدم، بني أعناق يف قالئد األعمال وبقيت بالها، بحال الدنيا ذهبت
كتاب وال نبيكم، بعد نبيَّ وال أمتكم، بعد أُمة ال وهللا إنه أما حياة. القلوب من وافقت
يلحقه أن بأولكم يُنتظر وإنما تسوقكم، والساعة الناس تسوقون أنتم كتابكم. بعد
قصبًة وال لبنة، عىل لبنًة يضع لم ورائًحا، غاديًا رآه فقد ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا رأى من آخركم.
تعرجون؟ عالَم النَّجاء. والنَّجاءَ الَوحاء، فالَوحاءَ إليه؛ ر فشمَّ َعلٌم له ُرِفع قصبة، عىل
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هللا إن تنتظرون؟ فماذا ترذلون، يوم كل وأنتم بِخياركم أُرسَع قد الكعبة. ورب أُتيتُم
عليه وأنزل برسالته، وبعثه لنفسه، اختاره منه، علم عىل ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بعث وتعاىل تبارك
ينظر موضًعا الدنيا من وضعه ثم عباده، إىل ورسوله خلقه، من صفوته وكان كتابه،
أُْسَوٌة ِهللا َرُسوِل ِيف َلُكْم َكاَن ﴿َلَقْد قال: ثم وبُْلغة، قوتًا منها وآتاه األرض، أهل إليه
وسحقهم. هللا فأبعدهم ربه، له رِيض ما وسِخطوا عيشه، عن أقوام فرِغب َحَسنٌَة﴾.
عمرك، هدم يف تَزل لم أنك واعلم قربُك. قليٍل عن فإنها بقدمك؛ األرض َطأِ آدم، ابن يا
فصرب؛ وأبرص فاعترب، وتفكَّر فتفكَّر، نظر رجًال هللا رِحَم أمك. بطن من سقطت منذ
يرجعوا ولم طلبوا، ما يُدركوا ولم بقلوبهم، الجزع فذهب يصربوا، ولم أقوام أبرص فقد
َلُه َونُْخِرُج ُعنُِقِه ِيف َطاِئَرُه أَْلَزْمنَاُه إِنَْساٍن ﴿َوُكلَّ قوله: اذُكر آدم، ابن يا فاَرقوا. ما إىل
عَدل َحِسيبًا﴾. َعَليَْك اْليَْوَم ِبنَْفِسَك َكَفى ِكتَابََك ْ اْقَرأ * َمنُْشوًرا يَْلَقاُه ِكتَابًا اْلِقيَاَمِة يَْوَم
ما الصفو فليس كدرها؛ وذروا الدنيا صفاء ُخذوا نفسك. حسيب جَعلك من عليك وِهللا
وقلَّت الجفاء، ظهر يَِريبكم. ال ما إىل يَِريبكم ما دعوا صفًوا. عاد ما الكدر وال كدًرا، عاد
ُقرة إال صحبتهم كانت ما أقواًما صِحبت لقد البدعة. وشاعت نَّة، السُّ وعَفت العلماء،
منكم عليهم تَُرد أن من أشَفق لحسناتهم كانوا أقواًما رأيت ولقد الصدور. وِجالء العني،
حرَّم فيما منكم أزهد الدنيا من لهم هللا أحل فيما وكانوا عليها، تُعذَّبوا أن سيئاتكم من
لو النسناس. وبقي الناس ذهب أنيًسا؟ أرى وال حسيًسا، أسمع يل ما منها. عليكم هللا
هللا رِحَم الخطاب: ابن قال النصائح. تتهاَدوا ولم األطباق تهاَديتم تدافنتم. ما تكاشفتم
رأيه، عن دينه يأخذ لم املؤمن مسئولون. فإنكم الجواب أِعدُّوا مساوينا. إلينا أهدى ً امرأ
وما شهواتهم، وبني بينهم وحال أهله جِهد قد الحق هذا إن ربه. ِقبَل من أخذه ولكن
يكره وليس اآلخرة، ذمَّ الدنيا حِمد فمن عاقبته؛ ورجا فضله عرف من إال عليه يصرب
ما ولكنه بالتمنِّي، وال بالتحيلِّ ليس اإليمان آدم، ابن يا سخطه. عىل ُمِقيم إال هللا لقاءَ

العمل. وصدَّقه القلب يف وَقر
تبيد. ال وَجنَّة الخلود، دار عن ألهاكم؟ عمَّ قال: التََّكاثُُر﴾، ﴿أَْلَهاُكُم قرأ إذا وكان
َرسًفا، شهواتك يف دينك ِمثل تُنِفق الُعوار. وأبدى السرت، وهتَك القوم، فَضح وهللا هذا،
املؤمن فأما ومنافق؛ وكافر، مؤمن، ثالثة؛ الناس لَُكع. يا ستَعَلم درهًما؟ هللا حق يف وتمنع
الخوف، ده ورشَّ السيف، قمعه فقد الكافر وأما العرض؛ ِذكر وقوَّمه الخوف، ألجمه فقد
ما غري ون يُرسُّ والطُّرقات، الُحجرات ففي امُلنافق وأما بالرضيبة؛ وسمح بالِجزية، فأذعن
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َويَلك، الخبيثة. بأعمالهم ربَّهم إنكارهم فاعتربوا يُظهرون؛ ما غري ويُضِمرون يُعلنون،
َجنَّته؟ عليه تتمنَّى ثم وليَّه قتلَت

ربه حِمد واَفقه فإن نفسه؛ عليه فعَرض هللا، بكتاب خال رجًال هللا رِحَم يقول: وكان
وعظ رجًال هللا رِحَم قريب. من وراَجع وأناب، اعتتب خاَلفه وإن فضله، من الزيادة وسأله
إخوانَكم جريانَكم، جريانَكم زكاتَكم، زكاتَكم َصالتَكم، َصالتَكم أهيل، يا فقال: وأهله أخاه
عبٍد عىل أثنى وتعاىل تبارك هللا فإن يرحمكم؛ هللا لعل مساكينَكم، مساكينَكم إخوانَكم،
آدم، ابن يا َمْرِضيٍّا﴾. َربِِّه ِعنَْد َوَكاَن َوالزََّكاِة َالِة ِبالصَّ أَْهَلُه يَأُْمُر ﴿َوَكاَن فقال: ِعباده من

الناس؟ يأَمنْك ولم مؤمنًا تكون وكيف جارك؟ منك يَسَلم ولم ُمسِلًما تكون كيف
وال فيه، هو بعيب الناس يعيب ال حتى اإليمان حقيقة أحٌد يستحقُّ ال يقول: وكان
يُصِلح لم ذلك فعل إذا فإنه نفسه؛ من ذلك بإصالح يبدأ حتى عيوبهم بإصالح يأمر
نفسه بخاصة ُشِغل ذلك فعل فإذا يُصِلحه؛ أن له ينبغي آخر عيبًا نفسه يف وجد إال عيبًا
وإن الخري من شيئًا تَحِقرنَّ فال ورشه، خريه بوزن عملك إىل ناظر وإنك غريه. عيب عن
رأيته إذا فإنك َصُغر؛ وإن الرش من شيئًا تحِقرنَّ وال مكانه، ك رسَّ رأيته إذا فإنك َصُغر؛

مكانه. ساءك
هذه هوا وجِّ فضًال. وقدَّم قصًدا، وأنفق طيبًا، كسب عبًدا هللا رِحَم يقول: وكان
من يأخذون كانوا قبلكم كان من فإنَّ هللا؛ أمر حيث وضعوها هللا، هها وجَّ حيث الفضول
ما وهللا فال ففضحها؟ بالدنيا أرضَّ قد املوت هذا إن أال بالفضل. ويؤثِرون بَالغهم، الدنيا
وميعادها الضاللة، ِجماعها التي املتفرِّقة بل السُّ وهذه فإيَّاكم فِرًحا؛ فيها لُب ذو ُوِجد
أطرافهم، عىل فقياٌم الليل جنَّهم إذا كانوا قوًما األمة هذه صدر من أدركت النار.
إذا ِرقابهم، ِفكاك يف موالهم يُناجون خدودهم، عىل دموعهم تجري خدودهم، يفرتشون
هللا وسألوا ساءتهم، سيئة عملوا وإذا منهم، يتقبَّلها أن هللا وسألوا تهم رسَّ الحسنة عِملوا
وإن يُْغنيك؛ يشءٌ هنا ها فليس يكفيك، ما يُْغنيك ال كان إن آدم، ابن يا لهم. يغفرها أن
الحق من شيئًا تعمل ال آدم، ابن يا يكفيك. الدنيا من فالقليل يكفيك، ما يُْغنيك كان

حياءً. ترتكه وال رياءً،
يقضون وكانوا الدنيا، أهل عن بِعلمهم استغنَوا قد كانوا العلماء إن يقول: وكان
يبذلون الدنيا أهل وكان فيها. بدنياهم الدنيا أهل يقيض ال ما الدنيا أهل عىل بعلمهم
الدنيا ألهل علمهم يبذلون العلم أهل اليوم فأصبح ِعلمهم، يف رغبًة العلم ألهل دنياهم
سوء من رأوا ِلما ِعلمهم يف وزِهدوا عنهم، بدنياهم الدنيا أهل فرِغب دنياهم؛ يف رغبًة

عندهم. َموضعه
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بابه، دوني ويُغِلق فقره، يل ويُبدي ِغناه، عني يُواري من إىل أذهب ال يقول: وكان
عنده. ما إىل ويدعوني غناه، يل ويُبدي بابه، يل يفتح من وأدَع عنده؛ ما ويمنعني

من نصيبك إىل وأنت الدنيا، من نصيبك عن بك ِغنى ال آدم، ابن يا يقول: وكان
ودنياوي مكذِّب، وُمنافٌق له، ِفقه ال وأعرابي أغتَم، وِعلٌج ُمهتم، مؤمٌن أفقر، اآلخرة
ما بيده الحسن نفس والذي طَمع. وِذبَّان نار، َفراُش فاتَّبعوه، ناعق بهم نَعق ُمرتَف،
هللا. لقاء دون راحٌة ملؤمٍن وليس رزينًا، مهموًما أصبح إال مؤمٌن القرية هذه يف أصبح
فصار حقائقهم؛ إىل صاروا بَالءٌ بهم نزل فإذا مستورون، عافيٍة يف داموا ما الناس
أعمالكم، من أفضل عليكم هللا نعمة إن قوم، أْي نفاقه. إىل واملنافق إيمانه، إىل املؤمن
له كان ما بخرٍي العبد يزال وال الجنة، دون راحٌة ملؤمٍن ليس فإنه ربكم؛ إىل فساِرعوا

ه. همِّ من املحاسبة وكانت نفسه، من واعظ
جعل وتعاىل تبارك هللا إن وهيئاتهم: الناس رأى وقد ِفطر، يوم يف الحسن وقال
وتخلَّف ففازوا، أقوام فسبق مرضاته، إىل بطاعته فيه يستبقون لخلقه ِمضماًرا رمضان
ويخرس امُلحِسنون، فيه يفوز الذي اليوم يف الالعب الضاحك من فالَعجب فخابوا؛ آخرون
بإساءته، وُميسء بإحسانه، ُمحِسن لُشِغل الغطاء ُكِشف أن لو وهللا أما امُلبِطلون. فيه

ثوب. تجديد أو شعر، ترجيل عن

الخطاب بن لعمر ِعظات (2)

يطلب طالٌب طالبان؛ الناس قال: أنه عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر عن وحدَّث
وربما منها، أصاب بما فهلك منها طلب الذي أدرك ربما فإنه نحره؛ يف فارفضوها الدنيا
اآلخرة طالب رأيتم فإذا اآلخرة، يطلب وطالٌب منها؛ فاته بما فهلك منها طلب الذي فاته

فناِفسوه.
إنه الناس، أيها يا قال: أنه عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمر عن وحدَّث
وقد أال عنده، وما هللا به يريد إنما أنه القرآن قرأ من أن أحسب وأنا حنٌي عيلَّ أتى
بقراءتكم، هللا فأريدوا أال الناس، عند ما به يريدون القرآن يقرءون أقواًما أن إيلَّ ُخيِّل
فقد أظُهرنا؛ بني ملسو هيلع هللا ىلص النبي وإذا ينزل، الوحي إذا نعرفكم كنا فإنا بأعمالكم؛ وأريدوه
ظننَّا خريًا لنا أظهر فمن أال لكم. أقول بما أعرفكم فإنما ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي وذهب الوحي ُرفع
هذه اقَدعوا عليه. وأبغضناه ا رشٍّ به ظننَّا ا رشٍّ لنا أظهر ومن عليه، به وأثنَينا خريًا به
هذا إن غاية. رش إىل بكم تنزع تقدعوها إال فإنكم ُطَلعة؛ فإنها شهواتها عن النفوس
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وُربَّ التوبة. معالجة من خريٌ الخطيئة وترُك وبئ. خفيف الباطل وإن مرئ، ثقيٌل الحق
طويًال. حزنًا أورثت ساعة وشهوة شهوة، زرعت نظرٍة

وباآلخرة تُكن، لم بالدنيا فكأنَّك بعد، أما العزيز: عبد بن عمر إىل الحسن وكتب
تَزل. لم

ولو أجله دون أعَجله لن يل هو شيئًا شيئنَي؛ الدنيا وجدت األعرج: حازٍم أبو وقال
بقي، فيما أناله وال مىض فيما أنَْله لم لغريي هو وشيئًا واألرض، السموات بقوة طلبتُه

نفيس؟ وأهلك عمري أفني هذين أي ففي مني؛ لغريي الذي يُمنَع كما يل الذي يُمنَع
فيه؟ نحن مما امَلخرج ما حازم، أبا يا فقال: مروان بني ملوك بعض عىل ودخل
بحقه. إال تأخذه فال عندك ليس وما حقه، يف إال تضعه فال عندك ما إىل تنظر قال:
والناس الِجنَّة من جهنم ُملئت ذلك أجل فمن قال: حازم؟ أبا يا ذلك يُِطيق ومن قال:
يف مما واليأس هللا، عند بما الثقة قال: هما؟ ما قال: ماالن. قال: مالك؟ ما قال: أجمعني.
الحوائج تُختَزل ال من إىل رفعتها هيهات، قال: إلينا. حوائجك ارفع قال: الناس. أيدي

رِضيت. شيئًا عني زوى وإن قِبلت، شيئًا منها أعطاني فإن دونه؛
خال، قد أمس بيوَمني؛ الغنيُّ يَفُضلك إنما آدم، ابن يا ِعياض: بن الُفَضيل وقال
أذممت يومك جزعت وإن غدك، عىل وقِويت أمرك أحمدت يومك صربت فإن يأِت؛ لم وغٌد
وبالسقم السقم؛ يُوِرث الَجزع وإن الُربء، يُوِرث الصرب وإن غدك. عن وضعفت أمرك

الحياة. تكون وبالربء املوت، يكون
قال: بك؟ نزل إذا للموت عليها أنت التي الحال هذه أترىض فالن، أبا الحسن: وقال
حديثًا قال: بك؟ نزل إذا للموت ترضاها حاٍل إىل عنها باالنتقال نفسك أفتحدِّث قال: ال.
رِيض عاقًال رأيت فهل قال: ال. قال: ُمستعتَب؟ فيها دار املوت أفبعد قال: حقيقة. بغري

لنفسك؟ به رِضيَت الذي بِمثل لنفسه

عيىس لسيدنا منسوب كالٌم (3)

هم وال عليهم خوف ال هللا أولياء إن «أال وعليه: نبينا عىل هللا صلوات مريم بن عيىس قال
حني الدنيا آجل وإىل ظاهرها، إىل الناس نظر حني الدنيا باطن إىل نظروا الذين يحزنون،
عِلموا ما منها وتركوا قلوبهم، يُميت أن خشوا ما منها فأماتوا عاجلها، إىل الناس نظر
هذه؟ عند تصنع ما هللا، ُروح يا له: فقيل ُموِمسة، بيت من يخرج ورأوه سيرتكهم.» أْن
بآخرين مر ثم فشتموه، الخلق ببعض مرَّ حني وقال املرىض. الطبيب يأتي إنما قال:
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ِزدتهم ا رشٍّ زادوك كلما الحواريِّني: من رجل له فقال خريًا، قال ا رشٍّ قالوا فكلما فشتموه،
مما يُعطي إنسان كل قال: شتمك! عىل وتحثُّهم بنفسك، تُْغريهم إنما كأنك حتى خريًا
أهواءكم؟ وعقولكم أصولكم، ُفروعكم تُخالف كيف الدنيا، عبيد يا َويَلكم وقال: عنده.
ورُقها، حرب التي كالَكرمة ولستم الدواء. يَقبَل ال داءٌ وَعملكم الداء، يُربئ شفاء قولكم
وصُعب شوكها، وكثُر ورقها، قلَّ التي كالثمرة أنتم بل ُمرتقاها، وسُهل ثمرها، وطاب
الدنيا وجعلتم أخذه، شاء من أقدامكم تحت العمل جعلتم الدنيا، عبيد يا َويَلكم ُمرتقاها.
السوء، أُجراءَ َويَلكم ِكرام. أحراٌر وال أتِقياء، عبيٌد ال تناولها. يُستطاع ال رءوسكم فوق
يف ينظر أن العمل رب يوشك تَحذَرون. ما تلَقون سوف تُفِسدون. والعمَل تأخذون، األجَر
الدَّين قضاء قبل تبدءون السوء، ُغَرماء َويَلكم أخذتم. الذي أجره ويف أفسدتم، الذي عمله
يُقىضدينه. حتى الهدية يقبل ال الدَّين رب إن تؤدُّون، ال به أُِمرتم وما تطَّوعون، بالنوافل،
أن واحذر غِضب، إذا هللا غضب من العبد يكون ما أقَرُب يقول: الدَّرداء أبو وكان

العبد: َوزٌر وقال هللا. إال له نارص ال من تظلم

َل��ذَِل��ي��ُل نَ��ْف��ُس��ه أع��َج��بَ��ت��ه وإْن إنَّ��ه ع��اَش م��ا ال��م��م��ل��وُك أب��ي َل��َع��م��ُر
ق��ل��ي��ُل ن��اِص��ُروَن إال ال��ن��اِس م��ن ل��ه وم��ا ع��ل��ي��ه أن��ص��اًرا ال��ن��اَس ي��رى

ربه. يتَِّق ولم صاحبه اتَّقى بالناس املعرِّض البادية: أهل من شيخ وقال
كان من وقال: جهنم. نار بِذكر الغضب نار أطِفئوا يقول: هللا عبد بن بكر وكان

الحميَّة. وحنَي الغفلة، ساعَة عاَرضه واعٌظ نفسه من له
األشعث وبني بينه جرى حني وجهي. يف انظر لألشرت: عنه تعاىل ريضهللا عيل وقال

جرى. ما قيس بن
ِرجَليه. فلريفع أعيا وإذا فليَستلِق، الرَّجل غِضب إذا تقول: العجم وكانت

فوجدها يوًما فجاء بها، ُمعَجبًا وكان شاة، اك النُّسَّ من لرجل كان الحسن: أبو وقال
أن أردت قال: ولَِم؟ قال: أنا. غالمه: قال بالشاة؟ هذا صنع من فقال: قوائم، ثالث عىل

ُحر. فأنت اذهب ي، بغمِّ أمرك الذي ألُغمنَّ َجَرم، ال قال: ك. أغمَّ
العزيز عبد بن عمر سمعت قال: علقمة بن عمرو بن محمد عن عامر، بن سعيد
ذلك من فعاضه منه فانتزعها نعمًة عبٍد عىل هللا أنَعَم ما يقول: وهو الناس يُخاطب
أَْجَرُهْم اِبُروَن الصَّ يَُوىفَّ ﴿إِنََّما قرأ: ثم منه. انتزع ا ممَّ أفضَل هللاُ عاَضه ما كان إال الصرب

ِحَساٍب﴾. ِبَغرْيِ
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الوفاُة ُعبيد بن عمَرو حرضْت قال: أصحابه، عن محمد بن عيل الحسن أبو أخربنا
يف لك أمران يل يُسنَح لم أنه تَعَلم إنك اللهم له، ب أتأهَّ ولم املوت بي نزل لعديله: فقال

يل. فاغفر هواي، عىل ِرضاك آثرت إال هًوى اآلخر يف ويل رًضا أحدهما
هللا؟ رحمة فأين قال: للُمذِنبني، هللا بوعيد امللك عبد بن سليمان حازٍم أبو خربَّ وملا

اْلُمْحِسِننَي﴾. ِمَن ﴿َقِريٌب حازم: أبو قال
أعرابيٍّا دهليزه يف فرأى داره، من عنه، تعاىل ريضهللا عفان، بن عثمان وخرج قالوا:
بامِلرصاد. قال: ربك؟ أين أعرابي، يا فقال: الحاجبنَي، ُمِرشف العيننَي، غائر أشغى، ، بَتٍّ يف

إليه. ه سريَّ عامر ابن وكان قيس، عبد بن عامَر األعرابي وكان
له فقالت يتجمعان، قعدا ثم لبنًا فاحتلبا له، امرأة مع طيِّئ من أعرابي وغدا قال:
ُكسوًة أردأ ونحن منَّا، طعاًما أطيَُب هم قال: مروان؟ بنو أم َعيًشا أنَعُم أنحن امرأته:

ليًال. منهم أظهر ونحن نهاًرا، منا أنعم وهم منهم؛
يصري األمر فإن نفسك؛ عن الناس يُلِهك ال فقال: رجًال الخطاب بن عمر وَعظ قال:
فأحسن؛ أسأت وإذا عِملت. ما عليك محفوظ فإنه سادًرا؛ النهار تقطع وال دونهم. إليك

قديم. لذنٍب حديثة حسنٍة من دَرًكا أرسع وال طلبًا أشدَّ شيئًا أَر لم فإني
وعاِلمكم ، مقرصِّ وُمجتهدكم راغب، زاِهُدكم يقول: مسعود بن بالل وكان قال:

ُمقِرت. وجاهلكم جاهل،
للُمربَم، ناقضة للموت، واِلدة الدنيا قيس: عبد بن عامر قال قال: ُمحارب بن َمسلمة
بها، راٍض غري فيها مستقر وكل يدري، ال ما إىل يجري فيها من وكل للعطيَّة، ُمرتِجعة

قرار. بدار ليست بأنها شهيد وذلك
بالعطيَّة. جاد بالَخَلف أيقن من الحسن: قال

الثناء. َسُمج ة املودَّ َقُدمت إذا خارجة: بن أسماء وقال
لك، نفيس أرىض ال قال: ِعْظني. الُقَرظي: كعب بن ملحمد العزيز عبد بن عمر وقال

الغني. عىل ع وأوسِّ الفقري، عىل فأميل والفقري الغني بني َألصيلِّ إني
العمل. أساء إال األمل عبٌد أطال ما الحسن: وقال

وكان هللا. إال إله ال قال: فالن، مات له قيل إذا عنه هللا ريض بكر أبو وكان قال:
يُنشد: ما كثريًا عنه تعاىل هللا ريض بكر أبو وكان هللا. إال إله فال يقول: عثمان

ُدونَ��ه ف��يَ��ُم��وُت ال��رَّج��ا ال��ف��ت��ى يَ��رُج��و وق��د تَ��ُك��ونَ��ه ح��ت��ى َم��يِّ��تً��ا تَ��نْ��ع��ى تَ��زاُل ال
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إنك فقالت: جارية إليه فنظرت عجيب، زيٍّ يف يوًما امللك عبد بن سليمان ورِكب
فأنشدته: هما؟ وما قال: الشاعر. ببَيتَي ملعنيٌّ

ل��إلن��س��اِن بَ��ق��اءَ ال أْن غ��ي��َر تَ��بْ��ق��ى ك��ن��َت ل��و ال��َم��ت��اُع ِن��ْع��َم أن��َت
ف��اِن أنَّ��ك غ��ي��َر ال��ن��اِس ف��ي ك��ان َع��ي��ٌب م��ن��ك ل��ن��ا بَ��دا ف��ي��م��ا ل��ي��س

نفيس؟ إيلَّ نَعيِت َويلِك، قال:
نفسه إىل فرجع له، يستجب لم حاجة يف هللا دعا ثم سنة، سبعني رجٌل وصام قال:
يستعمل لم هللا قدرة تذكَّر من وقال: صومه. من أفضل اعرتافه فكان أُتيت. منِك فقال:

عباده. ظلم يف قدرته
وكان غريك. بعد إليها فانظر بعدك الدنيا إىل تنظر أن ك رسَّ إذا الحسن: وقال
العمل. وصدَّقه القلوب يف وقر ما ولكن ، بالتحيلِّ وال بالتمنِّي اإليمان ليس يقول: الحسن
فوقف — ذر بن عمر بن ذر وهو — ُمرِهبة بني من الَهْمداني ذر أبي بن ذر ومات

قال: ثم عليك. الحزن عن لك الحزن شغلني ذر، يا فقال: قربه عىل أبوه

ما وهبَت وقد اللهم ورحمتَك. صلواِتك ذرٍّ عىل بالصرب وعدتني إنك اللهم
وهبَت وقد اللهم عمله. من قبيًحا تُعرِّفه فال لذر، ذر عىل أجر من يل جعلت
عنه انرصف فلما وأكرم. أجَود فإنك نفسه؛ إىل إساءته يل فَهْب إيلَّ إساءته له

نفعناك. ما أقمنا ولو وتركناك، انرصفنا قد ذر، يا فقال: قربه إىل التفت

ما تبكي: ورآها النُّعمان، ابنة لُحرقة قبيصة بن هانئ قال قال: حفص بن ُسَحيم
حزنًا. امتألت إال فرًحا قط داٌر تمتلئ ولم َغضارة، ألهلك رأيت قالت: تبكني؟ لِك

لقد فقالت: الصقور، كأنهم بنيها من عرشٌة حولها امرأٍة إىل أعرابية امرأٌة ونظرت
طويًال. حزنًا كم أمُّ ولدت

تقول: عائشة فكانت يًدا.» أطَولُكنَّ بي َلحاًقا «أَرسُعكنَّ ألزواجه: ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال
الصدقة، كثرية امرأًة كانت أنها وذلك جحش؛ بنت زينب فكانت يًدا. أطولكن تلك أنا

به. وتتصدق وتبيعه بيدها تصنع َصناًعا وكانت
الشاعر: قال

ِذراع��ا أط��َوَل��ه��م ك��اَن ول��ك��ْن َس��واًم��ا أك��ثَ��َره��م ك��اَن إْن ف��م��ا
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من كان ما إال تَِبعة، فيها وعليه إال نعمة عبٍد عىل هللا أنعم ما يقول: الحسن كان
َعَطاُؤنَا ﴿َهذَا ِذكره: عزَّ قال وجل عز هللا فإن السالم؛ وعليه نبينا عىل لسليمان نعمته

ِحَساٍب﴾. ِبَغرْيِ أَْمِسْك أَْو َفاْمنُْن
لولدك اتَّخذت لو له: فقيل ألًفا، بثمانني أرًضا مسعود بن ُعتبة بن هللا عبد وباع
لولدي. ذُخًرا هللا وأجعل هللا، عند يل ذخًرا املال هذا أجعل أنا قال: ذُخًرا. املال هذا من

املال. وقَسم
مرًة: يل قال كلمتنَي؛ إال كلَّمني فما سنتنَي، خيثم بن الربيع صِحبت رجل: وقال
كان َفروة: أبو وقال مسجد؟ من تميم بني يف كم أخرى: مرًة يل وقال حيَّة؟ ك أمُّ
فقال موكبه، يف وطارق ُشربمة، بابن مرَّ الَقرسي هللا عبد بن خالد ط ُرشَ صاحب طارٌق

ُشربمة: ابن

��ُع تَ��ق��شَّ ق��ري��ٍب ع��ن َص��ي��ٍف َس��ح��اب��ُة ف��إنَّ��ه��ا تُ��َح��بُّ ك��ان��ت وإْن أراه��ا

ابنه: فقال ذلك، بعد القضاء عىل ُشربمة ابن فاستُعمل دنياهم. ولهم ديني يل اللهم
يجد وال أبيك، ِمثل يجدون إنهم بُني، يا فقال: موكبه؟ يف طارق مرَّ يوم قولك أتذُكر

أهوائهم. يف وحطَّ َحلوائهم، من أكل أباك إن بُني، يا ِمثلهم. أبوك
كل من هللاُ أخافه الناَس خاف ومن يشء، كلَّ منه أخاف هللاَ خاف من الحسن: قال
الحرص. من وِمثَله ُخذه له: قيل إال شيئًا الدنيا من رجل أُعطَي ما الحسن: وقال يشء.
الكالبي ُجَزي بن بُزرارة فيه بُويع الذي العام يف الحكم بن مروان ومر قال:
زْرَعنا، فأحسَن هللا زَرَعنا بخري، قالوا: ُجزي؟ آَل أنتم كيف فقال: — لهم ما عىل وهم —

حصاَدنا. فأحسَن وحَصَدنا
َمسلمة بعضك. مىض فقد يوم مىض فإذا عدد، أنت إنما آدم، ابن الحسن: وقال
يُْغنيك، فيها ما فأدنى يكفيك ما الدنيا من يُْغنيك كان إن آدم، ابَن الحسن: وقال قال:
كان بفتًى املوت نزل قال: يُْغنيك. يشءٌ فيها فليس يكفيك ما منها يُْغنيك ال كان وإن
تخوًفا قالوا: تبكيان؟ لكما ما فقال: رأسه، عند يبكيان أبواه فإذا رأسه فرفع رمق، فيه
أن ني يرسُّ ما فوهللا تبكيا؛ ال فقال: نفسك. عىل إرسافك من منك كان الذي من عليك

بأيديكما. هللا بيد الذي
نية عىل العبد هللا يُعطي قتادة: قال قال، القريش هللا عبد بن عيل عن الحسن، أبو

الدنيا. إال الدنيا نية عىل يُعطي وال واآلخرة، الدنيا من شاء ما اآلخرة
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امِلَرصين وأمري الخليفة أخو مروان بن ِبرش علينا قِدم الحسن: قال قال، عوانة
فلما قربه، إىل فأخرجناه فمات، قدمه يف ُطِعن ثم يوًما، أربعني عندنا فأقام الناس، وأشبُّ
فوضعنا قربه، إىل لهم صاحبًا يحملون سودان بأربعة نحن فإذا الجبَّانة إىل به ِرصنا
ودفنَّا قربه، إىل ِبًرشا حملنا ثم عليه، فصلَّوا صاحبهم ووضعوا عليه، فصلَّينا الرسير
من ِبرش قرب أعرف فلم التفاتًة التفتُّ ثم وانرصفنا، انرصفوا ثم صاحبهم، ودفنوا ِبًرشا،

منه. أعجَب كان قطُّ شيئًا أَر فلم الحبيش، قرب
الزِّبَعرى: بن هللا عبد وقال

وُم��ِق��ْل ُم��ثْ��ٍر ق��ب��ُر وَس��واءٌ ب��يْ��نَ��ن��ا ِخ��س��اٌس وال��َع��ِط��يَّ��اُت

املوت، فلة؛ والسِّ والِعلية وقة، والسُّ امللوك فيها يستوي أشياء ثالثة الحكماء: وتقول
والنَّْزع. والطَّْلق،

يتذاكران الفاريس وَسلمان اليمان بن ُحذيفة بَيْنا رجاله: عن عدي بن الَهيثم وقال
غامٍد من أعرابي وكان — كرسى إيوان َعرصة يف وهما — األيام وتغريُّ الزمان، أعاجيب
رسير العرصة ويف العرصة، داخل إىل هن صريَّ الليل كان فإذا نهاًرا، له ُشَويهات يرعى
فقال كرسى، رسير عىل الغامدي ُغنَيمات فصعدت عليه، جلس ربما كرسى كان رخام

كرسى. رسير عىل الغامدي ُغنَيمات صعوُد تَذاكرنا ما أعجب ومن سلمان:
فقال: بمقابر، مرَّ ني ِصفِّ من عنه، تعاىل ريضهللا طالب، أبي بن عيل انرصف ملا قال:
واملسلمني واملؤمنات، املؤمنني من امُلقِفرة، واملحالِّ امُلوِحشة، الديار أهَل عليكم السالم
اغفر اللهم الحقون. قليٍل عما وبكم تبع، لكن ونحن فارط، سلٌف لنا أنتم واملسلمات،
وأمواتًا، أحياءً ِكفاتًا، األرض جعل الذي هلل الحمد وعنهم. عنا بعفوك وتجاوز ولهم، لنا
املعاد، ذكر ملن ُطوبى يبعثكم. ومنها يحرشكم، وعليها خلقكم، منها الذي هلل والحمد

بالكفاف. وقنَع للحساب، وأعدَّ
بالتذكُّر. الُعيون استغِزروا عنه: تعاىل هللا ريض عمر وقال

الشاعر: وقال

ال��تَّ��ذكُّ��ِر ِم��ث��ُل األح��زاَن يَ��ب��َع��ُث وال ف��ذََك��رنَ��ه أوَج��َف��ت ِب��َه��ي��ج��ا َس��ِم��ع��َن

أعرابي: وقال

ُم��ش��ت��اق��ا ك��ن��َت م��ا إذا تُ��َغ��نِّ وال َط��ِرٌب إنَّ��ه يَ��ف��اًع��ا تُ��ش��ِرف��نَّ ال
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بنات. وال َدين وال باملوت، ألَُرس إني يقول: أعرابيٍّا شيًخا سمعت األعرابي: ابن قال
آيات ثالث فاستفتحت املورياني، دار دخلت امُلرِّي: صالٌح قال قال، الحسن بن عيل
ِمْن تُْسَكْن َلْم َمَساِكنُُهْم ﴿َفِتْلَك قوله: فيها الحال، ذكرت حني استخرجتها هللا كتاب من
بُيُوتُُهْم ﴿َفِتْلَك وقوله: ِكٍر﴾، ُمدَّ ِمْن َفَهْل آيًَة تََرْكنَاَها ﴿َوَلَقْد وقوله: َقِليًال﴾، إِالَّ بَْعِدِهْم
سخط هذا ِبرش، أبا يا فقال: الدار ناحية من أسود إيلَّ فخرج قال: َظَلُموا﴾. ِبَما َخاِويًَة

الخالق؟ سخط فكيف املخلوق،
اك: النُّسَّ من رجل فقال وبرق، ورعد وُظلمة، وريح شديد مطٌر ناًسا وأصاب قال:

رحمتك. فأِرنا قدرتك، أريتنا قد إنك اللهم
البحر غزا واآلخرة؛ بالدنيا ربيعة أبي بن عمر فاز عمر: بن هللا عبد قال قال، عوانة

فاحرتق. سفينته فأحرقوا
حبة؟ الصُّ طول بعد أتطلِّقني فقالت: الخندق، أم امرأته الخندق أبو وطلَّق قال:

كلمة! من أألَمها ما يقول: إسحاق أبو وكان غريه. عندي دهاك ما فقال:
كنا قالوا: كنتم؟ فيَم قال: سكتوا، رأوه فلما يتمنَّون، بقوم الخطاب بن عمر مرَّ قال:
ِمثل البيت هذا ِملء رجاًال أتمنَّى قال: . فتمنَّ قالوا: معكم. أتمنَّى وأنا فتمنَّوا قال: نتمنَّى.
يَخف لم لو هلل، الحب شديد كان سامًلا إن ُحذيفة،3 أبي موىل وسالم الجرَّاح، بن ُعبيدة أبي
الجرَّاح.» بن ُعبيدة أبو ة األمَّ هذه وأمني أمني، أُمة «لكل هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول وقال عصاه. ما هللا
هللا ريض بكر أبي عىل اليمن أهل من وفٌد قِدم قال: مرة بن عمر عن شعبة،
وقال القلوب. قست حتى كنَّا هكذا بكر: أبو فقال فبَكوا، القرآن عليهم فقرأ عنه، تعاىل

اإلسالم. نأنأة يف مات ملن ُطوبى بكر: أبو
عن من وال يميني عن َمن فعرفت صالة يف دخلت ما معاذ: أو مالك، بن سعد وقال
رسول سمعت وما يقول، وما له يُقال بما نفيس حدَّثت إال قطُّ جنازة شيَّعت وال شمايل،

قال. كما أنه عِلمت إال قط شيئًا قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا
واملوُت الدنيا ل مؤمِّ أضحكني ثالث؛ وأبكاني ثالث، أضحكني الدرداء:4 أبو قال
وأبكاني راٍض؛ أم ربُّه أساخٌط يدري وال فيه ِملءَ وضاحٌك عنه، يُغَفل ال وغافل يطلبه،

بينه النبي آخى إصطخر. أهل من أصله الصحابة، كبار من كان عتبة: بن حذيفة أبي موىل سالم 3

١١ه/٦٣٢م. سنة الكذَّاب ُمسيلمة حرب يف اليمامة يوم وُقتل املشاهد، شهد بكر. أبي وبني
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إىل أم الجنة إىل بي أيؤَمر يُدرى وال هللا يَدي بني وموقفي العمل، وانقطاع امَلطلع، َهول
النار.

املوت أرى فقال: لحيته شيبَة الَعبشمي قتادة بن إياس رأى قال: حفص بن ُسحيم
بني يا الحوادث. وبَغتات األمور، ُفجاءات من [باهلل] أعوذ أفوته. ال وأراني يطلبني،
تموت إنك أهله: له فقال بيته، ولِزم شيبتي. يل فَهبُوا شبابي، لكم وهبت قد إني سعد،

سمينًا. ُمنافًقا أموت أن من إيلَّ أَحبُّ مهزوًال مؤمنًا أموت ألن فقال: هزًال.
لقد إبليس؟ وما األعرج:5 حازٍم أبو وقال عليه. وتغيَّظوا فلعنوه إبليس قوٌم وذكر

نفع. فما وأُطيَع رض، فما ُعيص
فأماني. منها بقي وما فُحلم، منها مىض ما الدنيا امُلَزني:6 هللا عبد بن بكر وقال

بعد أحدثت قد إنك الشيطان: إليه فوسوس دمشق، مسجد حازٍم أبو ودخل
الطِّياب: بعض وقال نصحك؟ من هذا بَلغ أَوقْد فقال: وضوئك.

ِن��يَّ��ِت��ه م��ن أظ��ه��َر م��ا وُخ��ب��ِث ِك��بْ��ِره ف��ي إب��ل��ي��َس م��ن ع��ِج��ب��ُت
ل��ذُرِّيَّ��ِت��ه َق��وَّاًدا وص��اَر َس��ج��دٍة ف��ي آدَم ع��ل��ى ت��اَه

وقال مسلم. بن الفضل َمذهب ذهب لقد وأبيك فقال: عاصم بن ِمسمع فأنشدتها
انظروا ولكن ثيابهم، ولِني عيشهم، َخْفض إىل تنظروا ال ري:7 خِّ الشِّ بن هللا عبد بن مطرِّف

ُمنقَلبهم. وسوء ظعنهم، رسعة إىل
من إيلَّ أحب والسقم الِغنى، من إيلَّ أَحبُّ الفقر وإنَّ أصبحت لقد ذر: أبو قال

ذلك. أقول ال لكني هشم: قال الحياة. من إيلَّ أحب واملوت الصحة،

سنة بالشام مات تاجًرا. إسالمه قبل وكان الصحابة، من كان مالك، بن ُعويمر اسمه الدرداء: أبو 4
٣٢ه/٦٥٢م.

وكان املدني. حازٍم أبو له يُقال وقد بكر، بن ليث بني موىل دينار بن َسلمة اسمه األعرج: حازم أبو 5
١٤٢ه/٧٥٩م. سنة مات املدينة. بمسجد ا قاصٍّ وكان أعرج،

املال. كثري وزوجها مورسة أمه وكانت مرض. مزينة من وهو جليل، تابعيٌّ املزني: هللا عبد بن بكر 6

سنة مات تقيٍّا. صالًحا وكان درهم. آالف أربعة ُكسوته قيمة إن قيل: ا. جدٍّ اللباس حسن بكٌر وكان
١٠٨ه/٧٢٦م.

ماءً ينزل وكان صحبة. ألبيه كانت تابعي هللا. عبد أبا يُكنى الحرييش، ري خِّ الشِّ بن هللا عبد بن مطرِّف 7

٨٨ه/٧٠٦م. سنة يف مات الشخري. له يُقال البرصة من لياٍل ثالث عىل
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ذلك. بني ولكن يُضنيني، مرض وال تُطغيني، صحة ال اللهم النبي: داود وقال
حتى صدورهم، يف وِكْربهم ثيابهم، يف تواُضعهم جعلوا قوًما إن الحسن: وقال

بِمطرفه. امِلطرف صاحب من فرًحا أَشدُّ بِمدرعته امِلدرعة َلصاحب
بالدعاء؛ قرحكم فداُووا رأيتموها فإذا ونَقمات؛ َسطوات هلل إن النبي: داود وقال
لصببُت ُرتَّع، وبهائم ع، ُرضَّ وِصبياٌن ع، ُخشَّ رجاٌل لوال يقول: وتعاىل تبارك هللا فإن

صبٍّا. العذاب عليكم
بتسعة بدنًة أتشرتي له: فقيل دنانري، بتسعة بدنًة صفوان بن ُمحرز اشرتى قال:

َخرْيٌ﴾. ِفيَها ﴿َلُكْم يقول: وتعاىل تبارك هللا سمعت قال: غريها؟ عندك وليس دنانري
للدَّين. أقىض هو قال: َدين؟ وعليك أتحجُّ سوقة: بن ملحمد وقيل

للشتاء. ه أعدُّ قال: بهذا؟ تصنع ما فقال: ُخف، ومعه ناسًكا ناسك ولقي وقال:
هذا. من يستحيون وكانوا

هللا! وامَلوعد ونَقَضم، تَخَضمون ذر: أبو قال
الَعنَق. كم نصِّ ومن الَقضم، َخْضمكم من يكفينا الزبري: قال

ُخريم: بن أيمن وقال

ال��َق��ْض��م��ا ي��أُك��ل��وا أْن ال��َخ��ْض��ِم اْك��ِل م��َن أخ��ي��ًرا َرُض��وا ف��ق��د َخ��ْض��ًم��ا األك��َل ��ق��اِق ب��ال��شِّ رَج��وا

لهواه. ا رادٍّ رأيه كان من قال: الناس؟ أصَربُ من ملعاوية: عمرو وقال
الحرام يغلب لم من الزاهد الزهري: فقال الزُّهري، بحرضة الزهد حال وتواصفوا

شكره. والحالل صربه،
هذا فقال: الصالة، وطول الصوم، وكثرة االجتهاد، بشدة رجٌل أعرابي عند وذُِكر

التعذيب؟ هذا نفسه يُعذِّب حتى يرحمه هللا أن هذا يظنُّ وما سوء، رجل
وهو كرامته يريد ملن الكرامة بخالق ظنُّك ما عنه: تعاىل هللا ريض بكر أبو وقال

قادر؟ عليه وهو هوانه يريد ملن الهوان بخالق ظنُّك وما قادر؟ عليه
فلم سالم، بن حفص عند ُعبيد بن عمرو كان قال: الزعفراني عمرو أبو وزعم
ليس فإنه ال؛ قول من أِقلَّ عمرو: فقال ال. قال: إال حاجًة وحشمه أهله من أحد يسأله
ما ُسئل وإذا أعطى، يجد ما ُسئل إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان عمرو: وقال قال: ال. الجنة يف
قول من لهنَّ أكِثروا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال هللا. يصنع قال: يجد ال

النساء. بذلك عمر يخص وإنما املسألة. عىل يهن يُرضِّ نََعم فإن ال؛
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من منكم عليهم، تَُرد أن من أشَفَق حسناتهم من كانوا أقواًما أدركت الحسن: قال
عليها. تُعذَّبوا أن سيئاتكم

بدرهم؟ وأموالها عاًدا مني يشرتي من الدرداء: أبو قال
ُسِكنت، فقد امَلنازل أما فقال: املقابر، وجهه تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل ودخل
ما خرب فما عندنا، ما خربُ فهذا نُِكحت؛ فقد األزواج وأما ُقِسمت، فقد األموال وأما
التقوى. الزاد خري أن ألخربوا الكالم يف لهم أُِذن لو بيده نفيس والذي قال: ثم عندكم؟
أُِتيتم. الغنى من فقال: بالفقر، مريم بن عيىس اليهود َت عريَّ الزاهد: سعيد أبو قال
ليفتقر. هللا يعيص أحًدا ترى ال أنك إال الفقر رشف من يُعَرف لم لو آخر: وقال

مدخول. بعينه الكالم وهذا
عظيًما تركته فقال: تركته؟ كيف يوسف: بن محمد أخيه عن أعرابيٍّا اج الحجَّ وسأل
أخي؟ أنه عِلمت أَوما قال: غشوًما. ظلوًما تركته قال: أسألك. هذا عن ليس قال: سمينًا.

باهلل؟ مني أعزَّ بك أتُراه قال:
ِعلَّة. غري من اشتكى السبعني بَلغ من داود: َزبُور يف نجد بعضهم: وقال

ما العام نفسك تسأل ال النَّبطي: ان حسَّ بن محمد قال قال، سليمان بن جعفر
املايض. العام يف أعطتك

قال: يشء؟ أقَرُب ما معاوية: بن يزيد بن لخالد قيل قال: املبارك بن إسحاق أبو
آنَُس فما قيل: امليت. قال: يشء؟ أوَحُش فما قيل: األمل. قال: يشء؟ أبَعُد فما قيل: األجل.

امُلواتي. الصاحب قال: يشء؟
املوتى. يشءٍ آنَُس آخر: وقال

أُخذ. قد له: فقيل املسجد، يف عطاءه الزبري بن هللا عبد بن عامر نِيس اآلخر: وقال
له؟! ليس ما أحٌد يأخذ وهل هللا، سبحان فقال:

عيلَّ يشهد ال قال: الثقفي عبدة عن السائب، بن عطاء عن الحميد، عبد بن جرير
هللا ريض الخطاب بن عمر ذلك فبلغ أبًدا. بأكل النهار عيلَّ يشهد وال أبًدا، بنَوم الليل

الترشيق. وأياَم العيَدين يف يُفِطر فكان عليه، فعزم عنه تعاىل
وال عابًدا ويكون عابًدا، يكون وال عاِلًما الرجل يكون الحسن: أبي بن الحسن وقال

عاقًال. عابًدا عامًلا بدر بن ُمسلم وكان عاقًال. يكون
أوس بن اد وشدَّ ِحلًما، يؤَت ولم علًما أُوتَي من الناس من الصامت: بن ُعبادة وقال

وِحلًما. ِعلًما أُوتَي
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وصاحب وِحلم، بيان ذا وكان عابًدا، عاقًال عامًلا ُعبيد بن عمرو كان إبراهيم: قال
قرآن.

من املؤمن يَحرز ال الدرداء: أبو قال قال، القييس هللا عبد أبي عن سعد، بن إبراهيم
قربَه. إال الناس ِرشار

حرَّاثون. له وأهلها َمزرعة، إلبليس الدنيا مريم: بن عيىس وقال
األرنب. كنَفجة إال اآلخرة يف الدنيا ما قال: جابر بن َقبيصة عن ُعمري، بن امللك عبد
هلل، جبهتي وأضع هللا، سبيل يف أسري أن لوال عنه: تعاىل الخطابريضهللا بن عمر قال
ِمت. قد أكون أن أُباِل لم التمر، أطايب يُنتقى كما الحديث أحسن ينتقون أقواًما وأُجالس
وتجاُوب الهواجر، ظماء ثالث؛ عىل إال العراق من آىس ما قيس:8 عبد بن عامر قال

كلثوم. بن األسود منهم يل وإخوان املؤذنني،
خري وقال: ربه. عىل ُمدلٍّ باٍك من خريٌ بذنبه، ُمعرتف ضاحٌك الِعجيل:9 املؤرِّق وقال

بطاعة. تأتَي أال بالطاعة الُعجب من
وال جديًدا، إال تكُس وال صحيًحا، إال تُطعم ال يقول: خيثم بن الربيع كان قالوا:

سويٍّا. إال تعتق
تُعطي، ملا اآلخذة امللك، أيها فقال: الدنيا. يل أذمم العلماء: لبعض امللوك بعض وقال
مكان باألراذل تسدُّ الفضوح؛ ذلك بعد امُلعِقبة تكسو، ما السالبة الندم؛ ذلك بعد املورثة
بدًال؛ كلٍّ من بكلٍّ وترىض خلًفا، كلٍّ من كلٍّ يف تجد الحَزمة؛ مكان وبالعَجزة األفاضل،

قوًما. قوم كل سؤر وتُطعم قرنًا، قرن كل دار تُسكن
﴿َويُْطِعُموَن تعاىل: قوله ويتأول كَّر، السُّ املساكني يُطِعم الَعروبة أبي بن سعيد وكان

ُحبِِّه﴾. َعَىل الطََّعاَم

فاضًال كان هللا. عبد أبا يُكنى العنربي، القيس عبد بن هللا عبد بن عامر هو قيس: عبد بن عامر 8

سبب وكان هناك، فمات عثمان بأمر الشام إىل عامر بن هللا عبد (نفاه) ه سريَّ مفحًما. وفصيًحا ًا، خريِّ
بأنه فعرَّض األعمال، يقبل وال النساء، يغىش وال اللحم، يأكل ال أنه فيه كتب أبان بن حمران أن تسيريه
فقال: فسأله ه. فسريِّ الخصال هذه فيه كانت فإن عامًرا؛ ادُع أِن عامر ابن إىل عثمان فكتب خارجي.
وأما فذبحتها، شاة اشرتيت اللحم اشتهيت فإذا هللا، اسم يذكر وال يذبح اٍب بقصَّ مررت فإني اللحم أما
فينا هللا أكثر ال حمران: له فقال سواي. تجدونه من أكثر فما األعمال وأما ُشغًال، عنهن يل فإن النساء

امني. وحجَّ احني كسَّ أمثالك فينا هللا أكثر بل عامر: له فقال أمثالك.
١٠٥ه/٧٢٣م. سنة مات صالح. عابٌد املعتمر. أبا يُكنى املشمرج، بن مؤرق هو العجيل: مؤرق 9
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داره من يُسمع ال وكان االستعاذة، أخفى ُمبتًىل رأى إذا عيل بن محمد وكان
أسمائهم. بأحسِن وهم سمُّ يقول: وكان هذا. ُخذ سائل يا وال: فيك، بُوِرك للسائل:

قال: . تمنَّ قالوا: تمنَّيتم. كما سأتمنَّى يزيد: فقال الرَّقايش، يزيد عند قوٌم وتمنَّى
لم بُعثنا إذ وليتنا نُبعث، لم متنا إذ وليتنا نُمت، لم ُخِلقنا إذ وليتنا نُخَلق، لم ليتنا

نُخلَّد. لم ُعذِّبنا إذ وليتنا نُعذَّب، لم ُحوسبنا إذ وليتنا نُحاَسب،
شديدة، قسوًة وأجد دواءً، له أجد ال داءً قلبي يف ألجد إني الدرداء: ألُم رجل وقال

املوتى. واشهد القبور، يف اطلع قالت: بعيًدا. وأمًال
األسود كان قال: األسَود؟12 من علقمة11 كان أين عبي: للشَّ قلت قال: َعون10 ابن

الرسيع. يسبق وهو البطيء مع وعلقمة صوَّاًما، قوَّاًما
البكاء. طول من العمى عينَيك عىل نخاف إنا الَجهضمي: هللا عبد بن لغالب وقيل

شهادة. لهما هو قال:
ريض الحسني، ُقتل ملا قال: جحادة بن محمد عن ُمرضب، بن طلحة بن محمد
فقالوا: كالًما. منه اليوم لنستخرجنَّ فقالوا: خيثم، بن الربيع قوٌم أتى عنه، تعاىل هللا
له بُنيَّة وأتته يختلفون. فيه كانوا فيما القيامة يوم بينهم يحكم هللا قال: الحسني! ُقتل

خريًا. وافعيل خريًا فقويل اذهبي فقال: ألعب؟ أذهب أبِت، يا فقالت:
من فقال: قال: حلبة. يوم يف رجٌل قيس عبد بن عامَر استقبل ُعبيدة: أبو وقال

املقرَّبون. قال: شيخ؟ يا سبق
إن أريد. إراحتَها قال: نفسك؟ أَرحَت لو خيثم: بن للربيع قيل قال: ُسليم بن عيل

كيًِّسا. كان ُعمر
نعله. عىل يتَّقي كما دينه، عىل أحُدكم هللا ليتَِّق حازم: أبو وقال

فجلس أبي، خري الشِّ بن هللا عبد بن مطرَِّف أتى قال: الضبعي سليمان بن جعفر
﴿إِْن حسن، ظاهٌر هذا قال: تكلَّمت؟ لو أصحابه: فقال قام، وقد دينار بن مالك مجلس

َغُفوًرا﴾. ِلْألَوَّاِبنَي َكاَن َفِإنَُّه َصاِلِحنَي تَُكونُوا

سنة مات صالح. تقيٌّ عون. أبا يُكنى بالوالء، مزني أرطبان، بن عون بن هللا عبد هو عون: ابن 10
١٥١ه/٧٦٨م.

٦٢ه/٦٨٧م. سنة مات صالح. تقيٌّ شبل. أبا يُكنى النخعي، قيس بن علقمة هو علقمة: 11

سنة مات . خريِّ صالٌح الرحمن. عبد أبا يُكنى النخعي، قيس بن يزيد بن األسود هو األسود: 12

٧٤ه/٦٩٣م.
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قليلة املئونة، ثقيلة أخذتها لقد وهللا أَما له: ضيعًة منه وباع آلخر رجل وقال
التفرُّق. رسيعة االجتماع، بطيئة أخذتها لقد أنت اآلخر: فقال املعونة.

بعرشة الذراع منك الشرتيت صربت لو لصاحبه: فقال داًرا رجل من رجل واشرتى
بدرهم. الذراع لِبعتُك صربت لو وأنت قال: دنانري.

ما وجدنا قال: أخي؟ يا األمر وجدت كيف له: فقال املنام يف ناسًكا ناسٌك ورأى
خلَّفنا. ما وخِرسنا أنفقنا، ما ورِبحنا قدَّمنا،

عن وا فكفُّ ضعف بكم قرصَّ فإن العمل؛ يف اجتِهدوا امُلزني: هللا عبد بن بكر وقال
املعايص.

لبعض. بعضهم الناس ُظلُم جوًعا الُحبارى ليقتل إنه أعرابي: وقال
كانت. من يد يف الدنيا يُبايل ال من قال: ُزهًدا؟ الناس أَشدُّ من عيل: بن ملحمد وقيل
أعَظُم من له: وقيل بالفاني. الباقَي باع من قال: صفقًة؟ الناس أخَرسُ من له: وقيل

قدًرا. لنفسه الدنيا يرى ال من قال: قدًرا؟ الناس
النُّعمان بنت ُحرقة أتى َقبيصة بن هانئ أن وائل، بن بكر من شيخ عن األصمعي،
وقلَّما أهلكم، يف َغضارة رأيت ولكن ال، قالت: آذاك؟ أحًدا لعل لها: فقال باكية، وهي

حزنًا. امتألت إال رسوًرا دار امتألت
واألمل. الِحرص َخلَّتان؛ له وتشبُّ آدم ابن يهرم وقالوا:

من بُلغٍة ثالث؛ عىل إال الدنيا من آىس ما واسع:13 بن محمد قال قال، األصمعي
سهَوها، أُكفى جمٍع يف وصالٍة تَِبعة؛ فيها عيلَّ هلل وال ِمنَّة، فيها عيلَّ ألحد ليس عيٍش

قوَّمني. اعوججت ما إذا هللا يف وأٍخ أجرها؛ يل ويُدَّخر
وحديث الشكر، ورطب الحريق، ليل ثالث؛ عىل إال العراق من آىس ما آخر: وقال

بَكرة.14 أبي ابن

الزهد يف وكان جنده، غمار يف بخراسان ُمسلم بن ُقتيبة مع كان األزر، من جابر بن واسع بن محمد 13

١٢٠ه/٧٣٧م. سنة مات قتيبة: ابن قال زمانه. أوحد والعبادة
باسًال، شجاًعا وكان سواده، شدة عىل جميًال كان قيل: بكرة. أبي بن هللا عبيد لعله بكرة: أبي ابن 14
الجريب (قلت: دفعة يف جريب سبعمائة القريش معمر بن هللا عبيد بن عمر أقطع كريًما. وجواًدا
ذراًعا ١٠٠٠٠ يجعله وبعضهم ذراًعا، ٣٦٠٠ يجعله الناس فبعض األقاليم؛ باختالف مقداره يختلف

590



الزهد كتاب

لسان مع فكأنك بكرة، أبي ابن وكالم نرضة،15 أبي حديث سمعت إذا آخر: وقال
رة.16 الُحمَّ

وهب،17 بن سعيد الشمس طلوع مع اني تلقَّ األعور: الخزيمي يعقوب أبو وقال
بعيًدا أجاوز لم ثم حسنًا. حديثًا أسمع فلعيلِّ املجالس؛ عىل أدور قال: تريد؟ أين فقلت:
فأنا حسن، حديٌث عندي قال: تريد؟ أين له: فقلت شيخ،18 أبي بن أنس اني تلقَّ حتى
حسن أنت قال: كذاك. فأنا ثني؛ حدِّ قلت: االستماع. حسن الفهم حسن إنسانًا له أطلب

َغزوان. بن إسماعيل إال الحديث لهذا أرى وما االستماع، رديء الفهم
غالم، الحسن أبي بن للحسن ُولد قال: البرصة أهل من رجل أخربني قال: هشاٌم
الحسن: فقال نعمته. أحسن يف وزادك ِهبَته، يف لك هللا باَرك ُجلسائه: بعض له فقال
عائًال كنت إن بمن مرحبًا وال نعمة، كل يف الزيادة هللا وأسأل حسنة، كل عىل هلل الحمد
ا، كدٍّ الحياة يف له بكدِّي وال سعيًا، له بسعيي أرىض ال أذهَلني، غنيٍّا كنت وإن أنصبَني،

الرشق». أهل «سيِّد ب ينعته امللك عبد وكان بِركابه. أخذ إال أبًدا يراه ال أن عمر فحلف زراعية)، أرًضا
وذلك كثري، خلٌق معه وهلك فمات، شديد جوٌع وأصحابَه فأصابه العدو، فغزا سجستان، اج الحجَّ ه والَّ

بقوله: َهمدان أعىش ورثاهم ٧٨ه/٦٩٧م، سنة يف

األع��َوِج ال��زَّم��اِن َري��ُب وأص��ابَ��ه��م تَ��م��زَّق��وا ال��ذي��ن ب��ال��َج��ي��ِش أَس��ِم��ع��َت
ِج ُم��ع��رَّ وش��رِّ َم��ن��زل��ٍة ش��رِّ ف��ي ِخ��ي��اَره��م ي��أُك��ل��وَن ب��ك��اب��َل ل��ِب��ث��وا
تَ��ن��ش��ِج ل��ل��نَّ��وائ��ِح ُق��ل ف��ِل��ِم��ث��ِل��ه��م َل��ُق��وا ك��م��ا ال��ب��الِد ف��ي ج��ي��ٌش يَ��ل��َق ل��م

ُكتُب. من يدي بني فيما خرب عىل له أقف ولم بكرة، أبي بن الرحمن عبد لعله أو
١٠٤ه/٧٢٢م. سنة مات وِرًعا. القلوب إىل محبَّبًا بيِّنًا لِسنًا كان العويف، مالك بن املنذر هو نرضة: أبو 15

بًرصا. وأعظمهم العرب أنسب كان األشعر، بن ورقاء هو ُقتيبة: ابن قال الحمرة، لسان ابن 16
ا ُمختصٍّ ببغداد وأقام بالبرصة، نشأ ظريًفا. ونديًما مطبوًعا، وشاعًرا بليًغا، كاتبًا كان وهب: بن سعيد 17

فاسًقا أمره أول يف وكان والنسيب. الغزل يف شعره ُجل بَذل عنده. حظيٍّا الربمكي يحيى بن بالفضل
باألغاني، ترجمته (انظر املأمون عهد يف َمْريض مذهٍب عىل ومات وأناب. د وتزهَّ ونسك تاب ثم فاتًكا،

ج٢١).
له، نديًما الربمكي، يحيى بن بجعفر ا مختصٍّ وكان وهب، بن سعيد بابة من كان شيخ: أبي بن أنس 18

عنده. حظيٍّا
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من وال حزن، ه همِّ من إيلَّ يصل ال بحاٍل وأنا وفاتي، بعد الفاقة من عليه أُشفق حتى
رسور. فرحه

لك خريٌ األمن، تلقى حتى خوَّفك َمن إن التميمي: ُمخارش بن للُمغرية الحسن وقال
الخوف. تَلقى حتى نك أمَّ ممن

وما الحسنة، إثر يف الحسنَة أحسَن ما مسعود: بن ُعتبة بن هللا عبد بن َعون وقال
السيئة! أثر يف السيئَة أقبَح

فيه. نحن أمٍر من فيه، يقني ال بشكٍّ أشبََه فيه، شك ال يقينًا رأيت ما قال: الحسن
ويعظ وُجذام، َلخٍم عىل هللا كتاب يتلو كان قال: اج الحجَّ ذكر إذا الحسن وكان
اِجني حجَّ هللا عند فإن هللا؛ اتقوا يقول: وكان الجبَّارين. بطش ويبطش األزارقة، عظة

كثريًا.
شوَّال. ِمثل أياًما هللا عند فإن هللا؛ اتقوا يقول: قيس بن َسلمة بن ِسنان وكان

األحمر، بالذهب األخرض البحر فكَسيت كلها، أتمنَّى ليلتي ِبتُّ صفوان: بن خالد قال
وِطْمران. وُكوزان رغيفان ذلك من يكفيني الذي فإذا

ما تُدركون وال تشتهون، ما برتك إال تُحبُّون ما تنالون ال إنكم يقول: الحسن وكان
تكرهون. ما عىل رب بالصَّ إال لون تؤمِّ

َدُعونا فقال: عليه، يُثنون فأقبلوا مرضه، يف جميلة أبي بن عوف عىل قوم ودخل
بالدعاء. وأِمدُّونا الثناء، من

نموت. حتى نتوب ال ونحن نتوب، حتى نموت أن نريد ال نحن حازم: أبو وقال
إليه أحسنت إن فإنك إليه؛ فأحِسْن ضيفك نهارك آدم، ابن يا يقول: الحسن وكان

ليلك. وكذلك ك، بذمِّ ارتحل إليه أسأت وإن بحمدك، ارتحل
الشيباني، األعىل عبد بن هللا عبد قال: حاًال؟ الناس أسوأ من العلماء: لبعض وقيل
الدنيا. يعني كارًها. منها وأُخرجت جائًرا، فيها وأقمت جاهًال، دخلتها موته: عند القائل
واتَّسعت ته، همَّ وبُعدت شهوته، قِويَت من قال: حاًال؟ الناس أسوأ من آلخر: وقيل

َمقدرته. وضاقت معرفته،
ُمسيئًا. الناس يراه أن يُبايل ال من قال: الناس؟ رش من آلخر: وقيل

أم الجاهل، أم الَوقاح، رش؛ أيُّما له: فقيل القايس. قال: الناس؟ رش من آلخر: وقيل
القايس. قال: القايس؟
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قبل له قيل قال: تميم، بن عمرو بني من العالء أبي البطَّال عن صفوان، أبو وذكر
قد قال: هللا. شاء إن قل قالوا: يل. مغفوًرا أجدني قال: العالء؟ أبا يا تجدك كيف موته:

قال: ثم هللا. شاء

األع��ادي َح��ْوَل��ك��ُم ف��إنَّ��م��ا ال��تِّ��الِد ب��ال��ِج��لَّ��ِة أُوِص��ي��ك��ُم

فإذا الشمس، تنبسط حتى أحًدا يُكلِّم ال ُزَفر بن العبَّاس كان األعرابي: ابن قال
يتكلم ال الخَطفى بن جرير وكان واألرُجل. األيدي وقطع األعناق رضب ه ُمصالَّ عن انفتل
وقال: فبكى جنازة به ومرَّت قال: امُلحَصنات. قذف طلعت فإذا الشمس، تطلع حتى
يقول: وكان أصرب. وال يل يبدو قال: امُلحَصنات؟ تقذف فِلَم قيل: الجنائز. هذه أحرقتني

أعتدي. ولكن أبتدي، ال أنا
إذا عمل عىل ُدلَّني ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي رجل قال قال: له بإسناٍد الكندي الربيع بن الحسن
أيدي يف فيما وازهد هللا، يُحبَّك الدنيا يف ازهد قال: الناس. وأحبَّني هللا أحبَّني عِملته أنا

الناس. يُحبَّك الناس
يُجاوزه فما بابي ألُغلُق إني قال: أنه الهمداني ُمحيمرة بن القاسم عن وبلغني قال:

ي. همِّ
من بقي ما يسري رأيت أنَّك لو آدم، ابَن مكتوب: حجٍر يف ُوجد الحسن: أبو قال
من ت ولقرصَّ عملك، يف الزيادة يف ولرِغبت أملك، من ترجو ما طول يف لزِهدت أجلك،
وحشمك، أهلك وأسلمك َقدمك، بك زلَّت وقد ندمك، غًدا يلقاك وإنما وِحيَلك، ِحرصك
بزائد. ِعلمك يف وال بعائد، أهلك إىل أنت فال الحبيب؛ عنك وانرصف القريب، منك وتربَّأ
تعملون وال العمل، بغري فيها تُرَزقون وأنتم للدنيا تَعَملون مريم: بن عيىس وقال
من الدنيا: إىل تعاىل تبارك هللا أوحى قال: بالعمل؟ إال فيها تُرَزقون ال وأنتم لآلخرة
يُعىص ال أنه هللا عىل الدنيا هواِن من وقال: فاستخدميه. خدمك ومن فاخدميه، خدمني

برتكها. إال عنده ما يُنال وال فيها، إال
اتركوها قال: ذنوبهم. عىل فقالوا: يبكون؟ بالهم ما فقال: بقوم مريم بن عيىس ومر

لكم. تُغفر
العزيز، عبد بن عمر عىل دخلت ربيعة: أبي بن عيَّاش موىل زياد أبي بن زياد وقال
تأخذ فال فضًال عليه لك ترى ال رجل عليك دخل إذا فقال: مجلسه، عن ل ترجَّ رآني فلما

املجلس. رشف عليه
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فإن أعقابهم، الناس ووطئ الهماليج، بهم دقدقْت وإن الدنيا أهل إن الحسن: وقال
قلوبهم. يف املعصية ذُل

للبقاء، ُخلقنا وإنما للفناء، ُخلقنا ما وهللا إنا خطب: إذا يقول اج الحجَّ وكان قالوا:
الحسن. كالم من وهذا دار. إىل دار من نُنقل وإنما

فقال البالء! َجهُد وهللا هذا قائل: له قال األعناق، تلك عيل بن هللا عبد رضب وملا
ِغنًى بعد ُمدِقع فقٌر البالء َجهُد وإنما سواء، إال ام الحجَّ ورشطة هذا ما هللا: عبد

ُموَسع.
الخوف. أجله من يشتدُّ الذي اليشءُ الخوف من أشد آخر: وقال

أبغضت فقدته إذا ما الحياة من وخريٌ املوت، له يُتمنى ما املوت من أشد آخر: وقال
الحياة. له

لم فلما َماِكثُوَن﴾. ﴿إِنَُّكْم قال: َربَُّك﴾. َعَليْنَا ِليَْقِض َماِلُك ﴿يَا النار: أهل وقال
عىل أشد عذاٌب النار يف ليس وقالوا: اْلَماءِ﴾. ِمَن َعَليْنَا ﴿أَِفيُضوا قالوا: املوت إىل يُجابوا
يف وال غاية؛ لعذابهم وال ترفيه، لِضيقهم وال تنفيس، لكربهم ليس بأنه ِعلمهم من أهله

يزول. ال امُلْلك ذلك أن ِعلمهم من أبلغ نعيٌم الجنة
بن زيد فقال وجهه، عىل وهام الناس من فاستوحش ذنبًا الزُّهري19 قاَرف قالوا:
فقال ذنبك. من عليك أَشدُّ يشء كل وِسعت التي هللا رحمة من َلُقنوطك زهري، يا عيل:

وأصحابه. وماله أهله إىل ورجع ِرَساَلتَُه﴾. يَْجَعُل َحيُْث أَْعَلُم ﴿هللاُ الزهري:
أخفاه. الزهد أفضل امُلباَرك:20 ابن قال

منهم، وسمع الصحابة من عرشة رأى التابعني، أعالم من كان الُقريش، ُمسلم بن محمد هو الزهري: 19
بيته يف جلس إذا وكان وغريهما. الثوري وسفيان أنس بن مالك منهم األئمة، من جماعة عنه وروى
رضاير. ثالث من عيلَّ أشد الكتب لهذه وهللا زوجته: له فقالت أحد، كل عن بها ُمشتغًال حوله ُكتبه وضع

١٢٤ه/٧٤١م. سنة مات
سفيان عىل ه تفقَّ الوِرع. الزاهد الفقيه العاِلم املبارك، بن هللا عبد الرحمن عبد أبو هو املبارك: ابن 20
يف وجاللة النفوس، يف منزلة له كانت أنس. بن مالك عن املوطأ وروى األوزاعي، عن وأخذ الثوري،
بعضهم وداس املبارك، ابن خلف الناس فانحفل املبارك، ابن الوقت يف وقِدمها الرقة الرشيد قِدم القلوب.
أهل عاِلم قالوا: هذا؟ ما قالت: الناس ع تجمُّ رأت فلما للرشيد، جارية فأرشفت الغربة، وارتفعت بعًضا،
وكان وأعوان. ط بُرشَ إال الناس يجمع ال الذي هارون ُمْلك ال امُلْلك وهللا هذا فقالت: الرقة. قِدم خراسان

١٨٢ه/٧٩٨م. سنة بهيت وتُويف ١١٨ه/٧٣٦م، سنة بَمرو ُولد شعر. وله غازيًا، املبارك ابن

594



الزهد كتاب

الُعزلة يف فإن الفضيلة، الجماعة يف كان إن قال: مكحول22 عن األوزاعي،21
السالمة.

يف اللعب لكم كِرَه هللا إن ملسو هيلع هللا ىلص: قال قال: دينار بن هللا عبد عن عيَّاش، عن إسماعيل
املقابر. يف والضحك الصيام، يف والرفث الصالة،

شِبع. إذا واللئيم جاع، إذا الكريم صولة احذروا مرة: أزدشري وقال
شكر. شِبع وإذا صرب، جاع إذا املؤمن عطاء: بن واصل وقال

إذا فيمن أقول أن عىس ما قال: اإلنسان؟ يف تقول ما قيس: عبد بن لعامر وقيل
طغى. شِبع وإذا رضع، جاع

أنا قال فلما إليه، فسكن يصيلِّ فرآه صِحبه، قد شيخ إىل سفره يف أعرابي ونظر
يقول: وأنشأ به، ارتاب صائم،

ال��ص��ائ��ِم ال��ُم��ص��لِّ��ي ع��ن ال��َق��لُ��وَص َع��دِّ ف��َرابَ��ن��ي وص��اَم ف��أع��َج��بَ��ن��ي ص��لَّ��ى

يقول: الذي وهو

م��ظ��ل��وُم ق��اَل إالَّ ِس��ج��ِن��َك ب��اُل م��ا تُ��س��اِئ��لُ��ه م��س��ج��ونً��ا ال��ل��ُه يَ��خ��لُ��ِق ل��م

وأنت اعمل يُقال: كان قال: جعدة بن يحيى عن ثابت، أبي بن حبيب عن الثوري،
تُحبُّه. وأنت العمل ودع ُمشِفق،

كان إن قالت: منك؟ يُقبَل أنه تََرين قط عمًال عِملِت هل القيسيَّة: لرابعة وقيل قال:
عيلَّ. يَُرد أن من فَخْويف يشء

إىل تَنُظرن ال املؤمنني، أمري يا العزيز: عبد بن لعمر الُقَرظي كعب بن محمد وقال
عنك. تجوز أن تريد قبلك كان من عىل بارت قد سلعة

من سمع الوِرع. الُحجة الفقيه اإلمام األوزاعي، عمرو بن الرحمن عبد عمرو أبو هو األوزاعي: 21
سنة ببعلبك مولده كان كثري. وخلٌق املبارك وابن الثوري أخذ وعنه كثري، أبي وابن وعطاء الزهري

١٥٧ه/٧٧٣م. سنة ببريوت وتُويف ٨٨ه/٧٠٦م،
سنة مات وِرًعا. تقيٍّا كان العرب. موايل من موًىل كابل، من أصله الشامي، مكحول هو مكحول: 22

١١٣ه/٧٣١م.
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وأصفق ثيابًا منهم أَرقُّ وأنتم ثيابًا، وأصفق قلوبًا أرقَّ قبلكم َمن كان قال: الحسن
قلوبًا.

الَحَكمي: هللا عبد بن الجرَّاح إىل العزيز عبد بن عمر كتب قال: املبارك بن هللا عبد
عليك هللا حرَّم ما وبني بينك حاجًزا يكون ما لك هللا أحلَّ ا ممَّ تدع أن استطعت إِن

الحرام. إىل نفسه تاقت كلَّه الحالل استوعب من فإنه فافعل؛
املوت عىل احرص هه: وجَّ حني الوليد بن لخالد عنه تعاىل هللا ريض بكر أبو وقال

الحياة. لك تُوَهب
وال عليك، وقعت إن أِحبَّها اك: النُّسَّ من رجل فقال الشهادة. أُحبُّ أنا رجل: وقال

عليها. يقع أن يريد من ُحبَّ تُحِببْها
ُصمتَه، كيَوٍم الدنيا اجعل فقال: أوِصني. العابد: الطائي نصري بن لداود رجل وقال
عنه، نهاك ما عند هللا يراك ال قال: ِزدني. قال: والسالم. قد. فكأْن املوت؛ ِفطرك واجعل
رِيض كما دينك، سالمة مع باليسري ارَض قال: ِزدني. قال: به. أمرك ما عند يفقدك وال

دينهم. هالك مع بالكثري قوم
أعرف ما وهللا قال: الحسن؟ بعمل يعمل أحًدا أتعلم ُعبيد:23 بن ليونس رجل قال
فكأنما أقبل إذا كان قال: لنا. فِصْفه قال: عمله؟ بِمثل يعمل فكيف بقوله، يقول أحًدا
النار ذُكرت إذا وكان عنقه، برضب أُِمر قد أسريٌ فكأنه جلس وإذا حميمه، دفن من أقبل

له. إال تُخلق لم فكأنها عنده
ُوَهيب، يا يل: فقال بقفائي آخذٌ أخذ إذ السوق يف أدور أنا بَيْنا قال: الورد بن ُوَهيب

منك. ُقربه يف هللا واستحي عليك، قدرته يف هللا اتَِّق
تستحيون؟ ال ما طول من تستحيون أال زيد: بن الواحد عبد وقال

ذلك، يف له فقيل له، باملغفرة الدعاء كثريَ طيِّئ أعراب من شيخ كان قال: الهيثم،
طمعي قوة مع الدعاء تركي وإن َللؤم، إرصاري ُقبح مع باملغفرة دعائي إن وهللا فقال:

َلَعجز.
فِنْعم خشية لك أحدثت أخيك يف مصيبتك تُكن إن امُلرِّي: صالٌح ِبرش أبو قال
مصيبتك. املصيبة فبئس جزًعا لك أحدثت بأخيك مصيبتك تكن وإن مصيبتك، املصيبة

١٣٨ه/٧٥٥م. سنة مات وِرًعا. تقيٍّا كان القيس، عبد من أصله عبيد: بن يونس 23
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يشء بقاء فما فرعك، وابنك أصَلك، أبوك كان يعزِّيه: لرجل عبيد بن عمرو وقال
فرعه؟ يبَق ولم أصله ذهَب

املوت. يف مُلعِرق مات قد أب إال آدم وبني بينه ليس ً امرأ إن الحسن: وقال
بالتوبة. املماطلُة الذنب من وأشد الرحمة، من اليأُس الذنب من أعظم وقالوا:

خالك؟ فعل ما األشج: بن بكري يل قال قال: الرحمن عبد بن سيَّار عن َلِهيعة، ابن
عثمان مقتل بعد بيوتهم بدر أهل من قوم لِزم لقد فعل لنئ أما قال: بيته. لِزم قلت:

قبورهم. إىل إال منها خرجوا فما عنه، تعاىل هللا ريض
إىل االنقطاع وأهل النبيُّون ينتفع لم ذلك لوال خلقه، يف تَرائك هلل إن الحسن: وقال

والنِّسيان. واألجل، األمل، وهي الدنيا؛ أمور من بيشء هللا
األمر فإن نفسك؛ عن الناس يُلهينَّك ال بُني، يا البنه: هللا عبد بن ُمطرف وقال
لذنٍب حديثة توبٍة من دَرًكا أرسع وال طلبًا أشد هو شيئًا تَر لم إنك دونهم، إليك خالص

قديم.
الُقدُّوس، عبد أبا يا فقال: داره، يبني وهو بمروان مرَّ ُهريرة أبا أن الحديث ويف

هللا. وامَلوعد َخضًما، وكْل قليًال، وِعش بعيًدا، ل وأمِّ شديًدا، ابِن
من خولة وأمه العاص، بن سعيد بن عمرو بن سعيد أبو خولة بن عمرو وكان

الشاعر: فقال الخميس، يوم والعلماء الُقراء إليه يجتمع ناسًكا وكان املسامعة،

واِردْة ك��َم��رع��يَّ��ٍة إل��ي��َك ال��َخ��ِم��ي��ِس َزْوُر َزوُرك وأص��بَ��َح

سريين: ابن [وذكر] اآلخر وقال

ِس��ي��ِري��ن اب��ِن َس��م��ِت ع��ل��ى وب��ال��نَّ��ه��اِر ل��ه ح��ري��َم ال ذئ��ٌب ب��ال��لَّ��ي��ِل ف��أن��َت

قال: بنفسك. ِعلَمك بك غريك جهل يَغِلبنَّ ال الحكماء: بعض قال األعرابي: ابن وقال
من ألستحيي إني فقال: ذلك، يف له فقيل بقرة»، «ِعمران عىل امُلنكِدر24 بن محمد وصىلَّ

بقرة. ِعمران عن تَعجز رحمته أن أرى أن هللا

سنة مات فاضًال. تقيٍّا كان الصدِّيق. بكر أبي رهط ُقريش تيم بني من هدير، بن املنكدر بن محمد 24

١٣١ه/٧٤٨م.
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باب (4)
يسري:25 بن محمد وقال

وأْغ��ش��اُه آِت��ي��ه ك��ن��ُت ق��د َم��ج��ِل��ٍس ف��ي ِق��ي��َل ق��د ك��أنَّ��ه
وإيَّ��اُه ال��ل��ُه يَ��رَح��ُم��ن��ا ربِّ��ه إل��ى ص��اَر ��ٌد م��ح��مَّ

اآلخر:26 وقال

م��ج��ه��ودي أع��ط��ي��ُت إذا ع��ن��دي ك��اَن م��ا تَ��ض��يَّ��َف��ن��ي َض��ي��ٌف إذا ع��اًرا َل��ق��لَّ
ال��ُج��وِد ف��ي ِس��يَّ��اِن ال��ِغ��ن��ى ف��ي وُم��ك��ث��ٍر ُم��ص��ط��ب��ًرا أع��ط��اه إذا ال��ُم��ِق��ل ف��ْض��ُل
َم��ردودي ُح��س��ُن وإم��ا نَ��وال��ي إم��ا أف��َع��لُ��ه ال��خ��ي��َر ال��س��ائ��ل��وَن يَ��ع��ِدُم ال

ُمذِنبني، ُضعفاءَ أصبحنا قال: أصبحت؟ كيف له: قيل إذا خيثم بن الربيع وكان
الجود. ُمنتهى باملجهود الجود املقفع: ابن وقال آجالنا. وننتظر أرزاقنا، نأكل

أشدهما أفضلهما كان إال مؤمنان يلتِق لم يُقال: كان هللا: عبد بن مطرِّف قال
ليًال لِقيَني ُسريِّ فلما يل، منه ُطفيل بن ملذعور حبٍّا أشد أني أرى وكنت لصاحبه، حبٍّا

ذكره كما يسري ابن والصواب تصحيف، وهذا الريايش، بشري ابن األغاني: ويف يسري، بن محمد 25

ماجنًا وكان البرصة، يُفارق لم امُلحَدثني، شعراء من ُمقلٌّ ظريف شاعٌر املربد. عند هو وكذلك الجاحظ،
هكذا: املربد رواها أبياٍت من الجاحظ له أوردهما اللذان البيتان وهذان خبيثًا. اءً هجَّ

َم��ثْ��واه ال��ن��اُر تَ��ُك��وُن وم��ن ال��ل��ُه يَ��رَح��ِم ل��م ل��َم��ن َوي��ٌل
وأنْ��س��اه ال��م��وُت يُ��ذكِّ��ُرن��ي َم��ض��ى يَ��وٍم ك��لِّ ف��ي َح��ْس��رت��ي ي��ا
َق��ص��اراه ف��ال��م��وُت وع��اَش ُع��م��ُره ب��ه ال��دُّن��ي��ا ف��ي ط��اَل م��ن
وأْغ��ش��اه آِت��ي��ه ك��ن��ُت ق��د َم��ج��ِل��ٍس ف��ي ِق��ي��َل ق��د ك��أنَّ��ه
وإيَّ��اه ال��ل��ُه يَ��رَح��ُم��ن��ا ربِّ��ه إل��ى ال��ي��س��ي��ريُّ ص��اَر

محمد قال قال: نفسه. يسري بن ملحمد األصبهاني الفرج أبو األبيات هذه روى قد اآلخر: وقال قوله: 26

لنفسه: يسري بن محمد أنشدنا تقوَّضت فلما التوزي، حلقة يف كنَّا سعد: بن

ال��ُج��وِد ف��ي ِس��يَّ��اِن ِغ��نً��ى م��ن ُم��ك��ِث��ٌر أو ُم��ص��ط��ب��ًرا أع��ط��اه إذا ال��ُم��ِق��لِّ ُج��ه��ُد
َم��ردوِد ُح��س��ُن وإم��ا ِن��واٌل إم��ا أف��َع��لُ��ه ال��خ��ي��َر ال��س��ائ��ل��وَن يَ��ع��ِدُم ال
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أصبح فلما مني، يل حبٍّا أشد كان أنه فعِلمت ساعة. قال: الليل. ذهب فقلت: ثني فحدَّ
عامر.28 مع عامر27 ابن ه سريَّ

علمكم يف ويزيد رؤيته، هللا تُذكِّركم من قال: نُجالس؟ من مريم: بن لعيىس وقالوا
عمله. اآلخرة يف بكم ويرغِّ منطقه،

بُرسًة عرشة بإحدى فجاءنا العابد، َكهمس عىل دخلنا قال: إبراهيم بن إسحاق
املستعان. وهللا أخيكم، من الجهد هذا فقال: حمراء،

شاًة سالمة بن سيَّار املنهال أبي من اشرتيت قال: الحريش السكن عن األصمعي،
قال: بىل. قلت: ُمسِلًما؟ ألسَت قال: بالثمن. آتيَك حتى عندك تكون فقلت: درهًما، بستِّني
يل: وقال دراهم خمسة منها فأخرج بالستني، فأتيته بها، انطلقت ثم فأخذتها فُخذها.

بهذه. اعلفها
البنه: الورَّاق29 ُمساوٌر وقال

ب��ثُ��وِم ل��ل��ق��ض��اءِ ج��ب��ي��نَ��ك واح��ُك��ْك ل��ق��ائ��ٍل واس��ت��ِع��دَّ ق��م��ي��َص��ك ��ْر َش��مِّ
َص��ئُ��وِم ��الة ل��ل��صَّ ��ِد ال��ت��ع��هُّ َح��س��ِن ن��اس��ٍك ِح��ب��ٍر ك��لَّ ِص��ح��ابَ��ك واج��ع��ْل

فتح وخيارهم، الصحابة ُشجعان من كان الَعبشمي. ُكريز بن عامر بن هللا عبد هو عامر: ابن 27
واتخذ عامر. ابن نباج تُدعى فهي فيها، وغرس النباج واتخذ وكابل. وسجستان وخراسان فارس عامة
طريق عىل ليلة النباج وبني بينها عامر، ابن بعيون تُعرف عيونًا وأنبط نخًال، بها وغرس القريتنَي،
فماتوا فيه ليعملوا زنًجا فيه وجعل قًرصا، قباء بقرب واتخذ السمينة، حفر ثم الحفري، وحفر املدينة،
نهر وحفر نهَرين، بها فاحتفر عفان بن لعثمان البرصة وويل ونخًال، حياًضا بعرفات واتخذ فرتكه،
تُوايفَ حتى وسوًقا ماءً يوم كل تِرد دابتها عىل حداجتها يف املرأة لخرجت تُركت لو يقول: وكان األُبلة.

٥٩ه/٦٧٨م. سنة مات قريش. فتى إنه عنه: يقول طالب أبي بن عيل وكان مكة.
ِذكره. املار قيس عبد بن عامر هو عامر: 28

وُرواته، الحديث أصحاب من ظريف كويف شاعٌر الحميد. عبد بن سوار بن مساور هو الوراق: مساور 29

الجاحظ له رواها التي األبيات وهذه الحديث. أصحاب وجوه عنه وروى التابعني، من صدر عن روى
وهي: قليل، وتغيري زيادة مع بسنده األصبهاني الفرج أبو رواها

ب��ثُ��وِم ل��ل��ُع��ه��وِد ج��ب��ي��نَ��ك واح��ُك��ْك ل��ق��ائ��ٍل واس��ت��ِع��دَّ ِث��ي��ابَ��ك ��ْر َش��مِّ
م��وس��وِم ُم��ص��ف��ٍر ال��ج��ب��ي��ن دب��ِر ��ٍر ُم��ش��مِّ ل��ك��لِّ َص��َف��ت ال��ُع��ه��وَد إنَّ
ص��ئ��وِم ل��ل��ص��الِة ��ِد ال��ت��ع��هُّ َح��س��ِن ن��اس��ٍك ق��اٍر ك��لَّ وص��اِح��ْب أح��ِس��ْن
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ح��ك��ي��ِم واب��ِن ال��َع��ب��س��يِّ وِس��م��اٍك وِم��س��َم��ٍع ُه��ن��اك ��اٍد ح��مَّ ض��رِب م��ن
ل��يَ��ت��ي��ِم ودي��ع��ًة ت��ن��اَل ح��ت��ى ع��ن��َده ف��اج��ِل��ْس ب��ال��َغ��ن��ويِّ وع��ل��ي��ك

إذ عليه، يُصب والغالُم خاله غري عنده ليس يتوضأ، امللك عبد بن سليمان بَيْنا قال:
سليمان: فقال ميتًا، الغالم خرَّ

وَم��ت��اُع تَ��ِع��لَّ��ٌة ال��ح��ي��اُة ه��ذي ف��إنَّ��م��ا ُح��َص��ي��ُن ي��ا ُوض��وءَك ق��رِّْب

له: جارية فقالت الشاب. املِلك أنا فقال: مرآة يف سليمان ونظر

ل��إلن��س��اِن بَ��ق��اءَ ال أْن غ��ي��َر تَ��بْ��ق��ى ك��ن��َت ل��و ال��َم��ت��اُع ِن��ْع��َم أن��َت

عليه سقط طلحة بن محمد بن إبراهيم بن محمد إن املسيِّب:30 بن لسعيد وقيل
أسماء: وقال سوء؟ ِميتَة يموت فكيف لرِحِمه، َلوصوًال كان إن فقال: فقتله، حائط

َخ��َل��ق��ا؟ يَ��ُع��ْد ل��م ج��دي��ًدا رأي��َت وه��ل ِج��دَّتَ��ه أب��َل��ي��ُت َخ��َل��ًق��ا ع��يَّ��َرت��ن��ي

فقال: مروان بن امللك عبد وتمثَّل

ك��ان��ا إل��ى ي��ص��ي��ُر ي��وًم��ا ام��رٍئ وك��لُّ ِب��ًل��ى إل��ى أَُم��ي��ُم ي��ا ج��دي��ٍد وك��لُّ

آخر: وقال

اإلن��س��اُن أيُّ��ه��ا ل��نَ��ف��ِس��ك واك��َدْح م��يِّ��ٌت ف��إنَّ��ك َم��َه��ٍل ع��ل��ى ف��اع��م��ْل
ك��ان��ا ق��د ك��ائ��ٌن ه��و م��ا وك��أنَّ م��ض��ى إذ يَ��ُك ل��م ك��اَن ق��د م��ا ف��ك��أنَّ

ح��ك��ي��ِم واب��ِن ال��ع��ت��ك��يِّ وس��م��اٍك وم��س��ع��ٍر ه��ن��اك ��اٍد ح��مَّ َض��رِب م��ن
ل��يَ��ت��ي��ِم ودي��ع��ًة تُ��ص��ي��َب ح��ت��ى ع��ن��َده ف��اج��ِل��ْس ب��ال��غ��ن��ويِّ وع��ل��ي��ك
غ��ري��ِم ك��لِّ ل��س��اَن ع��ن��ك وت��ك��فُّ ن��س��ي��ئ��ًة ال��بُ��ي��وِع ط��ل��ِب ع��ن تُ��غ��ِن��ي��ك
ب��ال��ت��س��ل��ي��ِم م��ن��َك ش��ب��اب��َة ف��اخ��ُص��ْص م��س��لِّ��ًم��ا ال��رب��ي��ِع ع��ل��ى دخ��ل��َت وإذا

والنسك والفقه الحديث بني جمع وقد للرؤيا، الناس وأعرب الحجاز، أهل أفقه كان املسيب: بن سعيد 30

٩٤ه/٧١٢م. سنة ومات ١٣ه/٦٣٤م، سنة ُولد والتعبري.
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ال يوم عيلَّ يأتَي أن ألكره إني يقول: عنه تعاىل هللا ريض عفان بن عثمان وكان
وكان حافًظا، عنه تعاىل هللا ريض عثمان وكان املصحف. يعني هللا. عهد إىل فيه أنظر

ُمباَرك. به جاء ُمباَرٌك إنه فقال: ذلك يف له فقيل املصحف، يُفارق يكاد ال حجره
تقول: وهي داره من عجوز خرجت اج الحجَّ مات وملا

تَ��بَ��ع��ا ل��ن��ا ك��ان��وا م��ن نَ��ت��بَ��ُع وال��ي��وَم يَ��غ��ِب��ُط��ن��ا ك��اَن م��ن يَ��رَح��ُم��ن��ا ال��ي��وَم

أتت النهدي:31 عثمان أبو قال قال: أصحابه بعض عن املعتمر، بن بكر ثني حدَّ
يزيد. فإنه أميل؛ إال أنكرته، وقد إال يشء منِّي ما سنة، ومائة ثالثون عيلَّ

معكم رأوني لو أقواًما األرض وارت لقد لجلسائه: َمخَرمة32 بن ِمسور وقال
أعرابي: وأنشدني منهم. الستحيَيت

َم��نَ��ع��وا م��ا َف��ْق��َد يَ��ك��ف��ي ال��ل��َه أرى إال أط��لُ��بُ��ه ج��ئ��ُت ش��ي��ئً��ا ال��ن��اُس يَ��م��ن��ُع م��ا

فقال فضلها، يصف فجعل الحسن، فوعظه امرأته، عىل هللا عبد بن بكر وجزع
خريٌ هي سعيد، أبا يا فقال: ذلك بعد فلقيه أختها، ج فتزوَّ منها. خري هللا عند الحسن:

وأنشد: منها.

ل��ي��ل��ْة ك��لَّ يَ��ط��ُرُق ال��ل��ِه وأم��ُر نُ��وٍح ُع��م��َر ��َر يُ��ع��مَّ أن ��ُل ي��ؤمِّ

عليه يسلِّم ِخصال؛ ست أخيه عىل للمسلم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال قال: الحسن عن عوف،
إذا ويُجيبه مات، إذا جنازته ويشيِّع مرض، إذا ويعوده غاب، إذا له وينصح لِقيَه، إذا

عطس. إذا ته ويشمِّ دعاه،

القادسية فتح شهد يَره. ولم النبي أدرك قضاعة، من مل بن الرحمن عبد هو النهدي: عثمان أبو 31
إىل تحوَّل عيل بن الحسني ُقتل فلما الكوفة، يسكن وكان وأذربيجان. والريموك ونهاوند وتسرت وجلوالء

٧٥ه/٦٩٤م. سنة مات وبها البرصة،
كان عوف. بن الرحمن عبد أخت أمه مناف. عبد بن نوفل بن مخرمة بن املسور هو مخرمة: بن مسور 32

فقال: الحد، معاوية فَجَلده الخمر. يرشب معاوية بن يزيد إن يوًما: قال منهم. وليس بالصحابة يُعدل

ِم��س��وُر؟ ال��ح��دَّ ويُ��ج��َل��د خ��ال��ٍد أب��و خ��ت��اَم��ه��ا يَ��ف��تُّ ِص��رًف��ا أيَ��ش��َربُ��ه��ا

٦٤ه/٦٨٣م. سنة فمات حجر فأصابه بمكة الزبري ابن مع وكان
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أعرابي: وقال

ج��اِه��لُ��ه أن��ا ال��ذي األم��َر ��ُرن��ي تُ��ب��صِّ ك��أنَّ��م��ا ِع��ْرس��ي ب��ال��ع��ي��ِش ��ُرن��ي تُ��ب��صِّ
يُ��زاِي��لُ��ه ح��ي��َن يَ��ل��َق ل��م ك��أْن وك��الٍّ وب��ال��ِغ��ن��ى ي��وًم��ا ب��ال��ف��ق��ِر ال��ف��ت��ى ي��ع��ي��ُش

صالح: أبو وأنشد

تُ��س��َك��ِن ل��م وداُره ال��ق��ب��وَر َس��َك��َن داَره ل��يَ��س��ُك��َن داًرا وُم��ش��يِّ��ٍد

غريه: وأنشد قصصه. يف ينشد ِبرش أبو امُلري صالٌح وكان

ال��رَّج��ُل وم��اَت ال��ف��س��ي��ُل ف��ع��اَش ال��ف��س��ي��ِل أص��وَل يُ��روِّي ف��ب��اَت

اآلخر: وقال

ِب��ض��ائ��ِر ف��ل��ي��َس ش��يءٍ م��ن ف��اَت ف��م��ا ِدي��نَ��ه ال��م��رءِ ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا أب��َق��ِت إذا
ل��ط��ائ��ِر َج��ن��اٍح م��ن ِزفٍّ وزَن وال بَ��ُع��وض��ٍة َج��ن��اَح ال��دُّن��ي��ا يَ��ع��ِدَل ف��ل��ن
ل��ك��اف��ِر ِع��ق��ابً��ا ال��دُّن��ي��ا َرِض��َي وال ل��م��ؤِم��ٍن ث��وابً��ا ال��دُّن��ي��ا َرِض��َي ف��م��ا

اآلخر: وقال

ِم َظ��الَّ آُل م��نِّ��ي ال��َخ��ف��ارَة يَ��رج��و بُ��ي��وتِ��ه��ُم ف��ي أس��ي��ًرا ِب��ش��ٍر أبَ��ْع��َد
إب��ه��ام��ي ��ي��الِن ال��سِّ ع��ل��ى ق��ب��ًض��ا واش��ت��دَّ َف��رٍس ذا دم��ُت م��ا أُص��ال��َح��ك��م ف��ل��ن
آلراِم َج��ث��ٌو أو ال��ط��ي��ِر أك��اِئ��ُل ��ه��ُم أُمُّ ل��ل��ِه ي��ا ال��ن��اُس ف��إنَّ��م��ا
ب��أق��الِم ُخ��طَّ��ت آث��اَره��م ك��أنَّ ص��ن��ع��وا م��ا ب��ع��ُض وي��ب��ق��ى يَ��ه��ِل��ك��وَن ه��م

يسري: بن ملحمد وأنشد

ت��غ��ري��ِر َش��ف��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا أن��ا ب��ح��اٍل ِرض��اَي وم��ن ل��ي َع��ج��بً��ا
ال��س��ع��ي��ِر ع��ذاِب أو ع��دٍن إل��ى م��تُّ إذا أن��ي أُش��كُّ ال ع��اِل��ًم��ا
ال��ُم��روِر ك��ث��ي��َر ب��ه��م ح��ي��نً��ا ك��ن��ُت ن��اٍد أه��ِل ع��ل��ى ب��ي ُم��رَّ ُك��لَّ��م��ا
يَ��س��ي��ِر ب��ن ��ُد م��ح��مَّ ه��ذا ق��ي��َل ال��م��ن��اي��ا؟ س��ري��ِر ع��ل��ى ذا م��ن ق��ي��َل
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وأنشد:

ت��زي��ُد وال��ق��ب��وُر يَ��ن��ُق��ص��وَن ف��ه��م ل��ف��ن��اِئ��ه��م َم��ق��بَ��ٌر أُن��اٍس ل��ك��لِّ
بَ��ع��ي��ُد ال��ل��ق��اءَ ول��ك��نَّ َف��َداٍن َم��ح��لُّ��ه��م ��ا أمَّ األح��ي��اءِ ِج��ي��رُة ُه��ُم

العتاهية: أبو وقال

ال��َم��وِق��ِف ي��وِم ص��ب��اِح ب��َوج��ِه م��َخ��َض��ت ل��ي��ل��ٍة أيَّ��ُة ال��م��ل��ك��وِت ذي ُس��ب��ح��اَن
تَ��ط��ِرِف ل��م ًرا ُم��ص��وَّ ال��ِف��راِق ف��ي م��ا نَ��ْف��ُس��ه��ا ��َم��ت��ه��ا وهَّ ع��ي��نً��ا أنَّ ل��و

العتاهية: أبو وقال

تَ��س��َل��ِم ِخ��ط��ب��ِت��ه��ا ع��ن تَ��نَ��حَّ نَ��ْف��ِس��ه��ا إل��ى ال��دُّن��ي��ا خ��اِط��َب ي��ا
ال��م��أت��ِم م��َن ال��ُع��رِس س��ري��ع��ُة غ��رَّارٌة تَ��خ��ُط��ُب ال��ت��ي إنَّ

اآلخر: وقال

ف��أس��َرع��ا ال��زَّم��اُن ـ��ِن��ه��م��ا بَ��يْ��ـ ب��ِف��راِق ن��اداه��م��ا
��ع��ا ج��مَّ م��ا ُم��ف��رًِّق��ا ُن ال��زَّم��ا زاَل م��ا وك��ذاك

اآلخر: وقال

تَ��ص��َرُع ف��وَق��ه��ا ح��يٍّ أُك��لَّ تَ��ص��نَ��ُع م��ا األرِض َه��ِذي َوي��َح ي��ا
تَ��زَرُع م��ا تَ��ح��ُص��ُد ل��ه��م ع��اَدت أتَ��وا م��ا إذا ح��ت��ى تَ��زَرُع��ه��م

اآلخر: وقال

َوِك��ي��ُل ال��م��اض��ي��اِت أُم��وِر ِب��َردِّ ك��أنَّ��ن��ي ف��ِب��تُّ أروى أب��ا ذَك��رُت
ق��ل��ي��ُل ال��َم��م��اِت ُدوَن ال��ذي وك��لُّ ُف��رق��ٌة خ��ل��ي��َل��ي��ِن م��ن اج��ت��م��اٍع ل��ك��لِّ
خ��ل��ي��ُل ي��دوَم أال ع��ل��ى دل��ي��ٌل واح��ٍد ب��ع��َد واح��ًدا اف��ت��ق��ادي وإنَّ

منه، ينتفي القديم مواله أربعة؛ به ابتُيل الرجل أيرس إذا املنترش: بن محمد وقال
بها. يستبدل ودابَّته غريها، ويبني يهدمها وداره عليها، ى يترسَّ وامرأته
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اآلخر: وقال

أْم��ُن ي��أِت��ن��ا ول��م ِن��س��ي��انً��ا ونُ��س��رُع ه��ال��ٍك ك��لُّ ل��ن��ا أح��زانً��ا ُد يُ��ج��دِّ
ال��بُ��ْدُن ي��وُم��ه��ا م��ت��ى تَ��دري ال َل��ك��ال��بُ��ْدِن ربِّ��ن��ا ل��ل��ِه ُك��ْف��راَن وال وإنَّ��ا

سالمة. الُعزلة يف فإن فضٌل الجماعة يف كان إن قال: مكحوٍل عن األوزاعي،
دخل فيه كنَّ من ثالٌث قال: مسعود ابن عن ل، املحجَّ أبي عن الكلبي، َجناب أبو
قوام عىل العالنية يف الصالح عمله وكان ره، يؤخِّ لم عليه هللا حق عرف إذا من الجنة؛
ال أنك موعظًة كفى وقال: له. يؤمِّ ما صالَح عمل قد ما مع جمع قد وكان الرسيرة، من

بحياة. إال تموت وال بموت، إال تحيى
نُواس: أبو وقال

ف��ُع��ْض��وا ُع��ض��ًوا أم��وُت وأُران��ي وُس��ْف��ًال ُع��ْل��ًوا ال��َف��ن��اءُ ف��يَّ ش��اَع
ِن��ْض��وا ال��ل��ه ط��اع��َة وت��ذكَّ��رُت نَ��ْف��ِس��ي ب��ط��اع��ِة ِج��دَّت��ي ذه��بَ��ْت

اآلخر: وقال

َده��ِر أك��الِت س��اع��ٍة ب��ل��ذَِّة أخ��اه��ا م��نَ��َع��ت أْك��ل��ٍة م��ن وك��م
ي��دري ك��اَن ل��و ه��الُك��ه وف��ي��ه ل��ش��يءٍ يَ��س��ع��ى ط��ال��ٍب م��ن وك��م

اآلخر: وقال

نَ��ع��ِل��ه ِش��َراك م��ن أدن��ى وال��م��وُت أه��ِل��ه ف��ي ُم��ص��بَّ��ٍح ام��رٍئ ك��لُّ

آخر: وقال

تَ��ُم��وت��ي تُ��ق��تَ��ل��ي ل��م إن أنَّ��ِك ال��بُ��ي��وِت ظ��ل��ِم ف��ي واس��تَ��ي��ِق��ن��ي

عنرتة: وقال

ب��َم��ع��ِزِل ال��ُح��ت��وِف َغ��َرِض ع��ن أص��ب��ح��ُت ك��أنَّ��ن��ي ال��ُح��ت��وَف تُ��خ��وُِّف��ن��ي بَ��َك��َرت
ال��َم��ن��َه��ِل ب��ك��أِس أُس��ق��ى أْن بُ��دَّ ال َم��ن��َه��ٌل ال��َم��ن��يَّ��َة إنَّ ف��أَج��ب��تُ��ه��ا
أُق��تَ��ِل ل��م إْن س��أم��وُت ام��رٌؤ أنِّ��ي واع��َل��م��ي ل��ِك أبَ��ا ال ح��ي��اءَِك ف��اْق��نَ��ي
ال��َم��ن��ِزِل ب��َض��ن��ِك ن��َزل��وا إذا ِم��ثْ��ل��ي َرت ُص��وِّ ُر تُ��ص��وَّ ل��و ال��َم��ن��يَّ��َة إنَّ
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العتاهية: أبو وقال

َوِع��ي ِع��ي ثُ��مَّ واس��م��ع��ي ��ع��ي تَ��س��مَّ ح��يٍّ أُذَْن
َم��ض��َج��ع��ي واَف��ي��ُت ثُ��مَّ ��ًة ِح��جَّ ِت��س��ع��ي��َن ِع��ش��ُت
َم��ص��َرع��ي ِم��ث��َل ف��اح��ذَري ل��َم��ص��َرع��ي َره��ٌن أن��ا
َدِع��ي أو م��ن��ه ف��ُخ��ِذي ال��تُّ��ق��ى ِس��وى زاًدا ل��ي��س

أحمد: بن الخليل وقال

َف��وُت وال م��ن��ه َم��ه��َرٌب ال ال��َم��وُت َق��ص��ُرك ل��ك ب��دا م��ا ِع��ْش
ال��بَ��ي��ُت وتَ��ق��وََّض ال��ِغ��ن��ى آَل وبَ��ه��ج��تُ��ه بَ��ي��ٍت ِغ��ن��ى بَ��يْ��ن��ا

العتاهية: أبو وقال

ال��َف��وُت ف��ُه��َو تُ��ب��اِدْر ل��م إْن ��وُت ال��صَّ أس��َم��َع��َك ف��ق��د اس��َم��ع
ال��َم��وُت ك��لِّ��ه ه��ذا آِخ��ُر س��ال��ًم��ا وِع��ْش ش��ئ��َت م��ا ُك��لَّ ِن��ْل

الوزيري: وقال

أس��ي��ُر ال ال��ن��واج��ُع س��اَر إذا َم��يْ��تً��ا س��أص��ي��ُر أنَّ��ن��ي وأع��َل��ُم
وزي��ُر ل��ه��م ال��ُم��خ��ِب��روَن ف��ق��اَل ��ى ال��ُم��س��جَّ َم��ن ال��س��ائ��ل��وَن وق��اَل

العتاهية: أبو وقال

وَم��ض��ي��ِق��ِه ال��ه��وى َل��ج��ِة ُم��ع��ا م��ن أوَس��ُع ال��ح��قُّ
ُم��ِط��ي��ِق��ِه غ��ي��ُر أن��َت ـ��ٍر أْم��ـ ل��ك��لِّ تَ��ع��ِرَض��نَّ ال
ب��َرق��ي��ِق��ِه غ��ل��ي��َظ��ه ـ��َت َم��َزج��ـ إْن يَ��ص��لُ��ُح وال��ع��ي��ُش
بَ��ِري��ِق��ِه ب��ُح��س��ِن ن��ي��ا ال��دُّ ُزخ��رُف يَ��خ��َدع��نَّ��ك ال
ب��َوثِ��ي��ِق��ِه ف��ُخ��ذْ ـ��ط��ربً��ا ُم��ض��ـ ال��رأَي رأي��َت وإذا
ب��ِري��ِق��ِه اس��تُ��ن��ي��َل إِن ـ��ُل ال��بَ��خ��ي��ـ َغ��صَّ ول��ُربَّ��م��ا

أيًضا: وقال

َوت��اه��ا ض��لَّ يُ��ِض��لُّ ��ا م��مَّ ُع��وه يَ��د م��ا ك��لِّ إل��ى ال��ه��وى أج��اَب م��ن

605



والتبيني البيان

يَ��راه��ا ح��ي��َن ب��ال��بَ��ي��ِن آذَنَ��ت��ه ف��ي��ه��ا ف��ف��كَّ��َر ِع��ب��رًة رأى وم��ن
م��أت��اه��ا ِم��ن األم��وَر ي��أت��ي ك��اَن م��ن ع��ل��ى أُم��وٌر اس��ت��غ��َل��َق��ت رب��م��ا
ُح��س��ن��اه��ا ي��ٍد إل��ى وي��أوي ت��ي ت��أ م��ا ك��لُّ ي��ٍد إل��ى وس��يَ��أوي
َرداه��ا ف��ي��ه ك��اَن م��ا وت��أت��ي ـ��ُس ال��نَّ��ف��ـ تَ��ك��َرُه��ه��ا ال��نَّ��ج��اُة ت��ك��وُن ق��د

أيًضا: وقال

إم��الِق خ��وَف ع��اَش م��ا األرِض ف��ي م��ا خ��زائ��ُن ل��ه َع��ب��ًدا أنَّ ل��و
الِق ل��َح��ي��ِن��ه وك��لٌّ ـ��ِن ال��َح��ي��ـ ع��ِن يَ��ِح��ي��ُد ك��لُّ��ن��ا َع��ج��بً��ا ي��ا
��اِق ب��ال��سَّ م��ن��ه ال��س��اُق ��ِت وال��ت��فَّ ن��اِدبُ��ه ق��اَم ق��د ح��يٍّ��ا ك��أنَّ
راِق َم��ن وق��ي��َل خ��ف��يٍّ��ا ِت ال��َم��و َم��َل��ُك ح��ي��اتَ��ه م��ن��ه واس��ت��لَّ

عادياء: بن َموءَل السَّ وقال

ق��ل��ي��ُل ال��ِك��راَم إنَّ ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت ع��دي��ُدن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا تُ��ع��يِّ��ُرن��ا
وُك��ه��وُل ل��ل��ُع��ل��ى تَ��س��ام��ى ش��ب��اٌب ِم��ث��َل��ن��ا بَ��ق��اي��اه ك��ان��ت م��ن ق��لَّ وم��ا
ذل��ي��ُل األك��ث��ِري��َن وج��اُر ع��زي��ٌز وج��اُرن��ا ق��ل��ي��ٌل أنَّ��ا ض��رَّن��ا وم��ا
بَ��ِخ��ي��ُل يُ��َع��دُّ ف��ي��ن��ا وال َك��ه��اٌم ِن��ص��اِب��ن��ا ف��ي م��ا ال��ُم��زِن ك��م��اءِ ف��ن��ح��ُن
ُف��ل��وُل ال��داِرِع��ي��َن ِق��راِع م��ن ب��ه��ا وَم��غ��ِرٍب ش��رٍق ك��لِّ ف��ي وأس��ي��اُف��ن��ا
َق��ِب��ي��ُل يُ��س��ت��ب��اَح ح��ت��ى ف��تُ��غ��َم��َد ِن��ص��الُ��ه��ا تُ��َس��لَّ أال ُم��ع��وَّدٌة
وَج��ُه��وُل ع��ال��ٌم س��واءً ول��ي��َس وع��ن��ه��ُم ع��نَّ��ا ال��ن��اَس َج��ِه��ل��ِت إْن َس��ل��ي

الُحَقيق: أبي بن الربيع وقال

ال��ق��ض��اءُ ِب��س��اح��ِت��ه ي��وًم��ا يُ��ِن��ْخ ب��ؤًس��ا يَ��ل��َق ل��م ع��اق��ًال يَ��ُك وم��ن
اإلن��اءُ ثُ��ِل��َم ك��م��ا تُ��ث��لِّ��َم��ه ح��ت��ى ال��دَّه��ِر بَ��ن��اُت تَ��ع��اَوُره
َرخ��اءُ ِت��ه��ا ِش��دَّ ب��ع��َد س��ي��أت��ي ب��ح��يٍّ نَ��َزَل��ت ش��دي��دٍة وك��لُّ
دواءُ ل��ه ل��ي��س ال��ش��ي��ِخ ك��داءِ داءٌ األق��واِم خ��الئ��ِق وب��ع��ُض

وأنشد:

َم��وال��ي��ه��ا ُدون��ي م��ن ذاك ع��ل��ى وُه��م ُق��ذٌُم َم��ع��َش��ٌر ل��ي��ل��ى َدوِن م��ن ح��اَل ق��د
ن��اِس��ي��ه��ا َل��س��ُت أْن ُدونِ��ه��ا م��ن وِح��ي��َل ِح��َج��ٌج أتَ��ْت إن أنِّ��ي يَ��ع��َل��ُم وال��ل��ُه
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وأنشد:

وُع��وُره��ا ال��ُع��ي��وِن بَ��ِص��ي��راُت س��واءٌ ُظ��لُ��م��اِت��ه م��ن ال��ق��وُم ي��ق��وُم ول��ي��ٍل
ُك��ُس��وُره��ا وس��اًج��ا أع��ال��ي��ه��ا ُم��س��وًح��ا َح��ِص��ي��ن��ًة بُ��ي��وتً��ا م��ن��ه ل��ن��ا ك��أنَّ

حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبا ان حسَّ بن الرحمن عبد بن سعيد أتى وقالوا:
يقضيَها أن فوعده له، حاجة يف سليمان يكلِّم أن فسأله امللك، عبد بن سليمان عامل وهو

سعيد: فقال حاجته، فقىض فكلَّمه العزيز عبد بن عمر وأتى يفعل، فلم

واص��ط��ن��اَع��ه��ا ُش��ْك��َره��ا ِس��واك��م تَ��ولَّ��ى ح��اج��ت��ي وأدرك��ُت تُ��ح��َم��ْد ول��م ذُِم��م��َت
ب��اَع��ه��ا ب��ال��خ��ي��ِر ال��ل��ُه أض��اَق ون��ف��ٌس ��ٌر ُم��ق��صِّ رأٌي ال��خ��ي��ِر ِف��ع��َل ل��ك أب��ى
أط��اَع��ه��ا ب��َش��رٍّ ��ت ه��مَّ وإْن ع��ص��اه��ا َم��رًَّة ال��خ��ي��ِر ع��ل��ى ح��ثَّ��ت��ه ه��ي إذا
أض��اَع��ه��ا َم��ن س��ادًرا األم��وَر يُ��ِض��ي��ُع وإنَّ��م��ا م��ن��ه��ا ض��يَّ��ع��َت م��ا س��يَ��ك��ف��ي��َك
واص��ط��ن��اَع��ه��ا أْج��َره��ا ِس��واَك وولَّ��ى بَ��الِئ��ه��ا ُس��وءُ َك والَّ م��ن َوالي��ُة

وأنشد:

َم��ق��اُل ع��ل��ي��ك ف��ي��ه م��ا ك��لِّ إل��ى ال��ه��وى ب��ك م��اَل ال��نَّ��ْف��َس أط��ع��َت م��ا إذا

وأنشد:
ال��َم��ح��الَّ يُ��ب��لِّ��ُغ��ه زاٌد َع��ي��ِش��ه م��ن ال��ف��ت��ى َح��ْس��ُب
ِظ��الَّ يُ��ري��ُد ح��ي��َن وال��ظِّ��لُّ ب��ارٌد وم��اءٌ ُخ��ب��ٌز

وأنشد:

وم��اءُ ال��رِّب��اِع ك��أخ��ف��اِف وتَ��م��ٌر وتَ��ش��رٌُّق َش��ب��ع��ٌة إال ال��ع��ي��ُش وم��ا

إليه: فكتب الروم، إىل مسريه يف َمسلمة ابنه مروان بن امللك عبد استبطأ قالوا:

تُ��ج��َدُف تَ��ق��اَع��َس إذا ��ِف��ي��ِن ال��سَّ َس��ي��َر ��ُف تَ��زحُّ َس��ي��ُره��نَّ ال��ظ��ع��ائ��ُن ل��َم��ِن

إليه: كتب الكتاب َمسلمة قرأ فلما

يَ��ت��رم��رِم ل��م ال��ح��رُب َزبَّ��نَ��ت��ه ول��و أن��اِت��ن��ا م��ن يَ��رى ��ا م��مَّ وُم��س��ت��ع��ِج��ٍب
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فقال: حرض من بعض فتمثَّل قربه، يف بعضهم ُديلِّ عندما القائل هو ومسلمة

تَ��ه��دَّم��ا ق��وٍم بُ��ن��ي��اُن ول��ك��نَّ��ه واح��ٍد ُه��ْل��َك ُه��ل��ُك��ه ق��ي��ٌس ك��اَن وم��ا

قلت: هالَّ شيطان. بكلمة تكلَّمَت لقد مسلمة: فقال

ُم��ق��َرِم آَخ��َر ن��اُب ف��ي��ن��ا ��َط تَ��خ��مَّ ن��اِب��ه ح��دُّ ذرا م��نَّ��ا ُم��ق��َرٌم إذا

مثله امللك عبد ولد يف يكن ولم جواًدا، اللسان وبارع خطيبًا، شجاًعا مسلمة وكان
بعده. هشام ومثل

قوًما: يهجو األعراب بعض وقال

أب��اِن ب��ن��ي ح��يَّ ج��اَورَت إذا َص��ب��ًرا ال��َح��ت��ِم ل��ل��بَ��الءِ تَ��ص��بَّ��ْر
ل��ل��دَّي��دب��اِن اح��ت��ِرْس ل��َي وق��ال��وا يَ��ف��اٍع ع��ل��ى ال��دَّي��دب��اَن أق��ام��وا
ال��بَ��ن��اِن ع��ل��ى ب��ال��بَ��ن��اِن ��ْق ف��ص��فِّ بَ��ِع��ي��ٍد م��ن َش��خ��ًص��ا أب��َص��رَت ف��إْن
أذاِن ب��ال ��الَة ال��صَّ يُ��ِق��ي��م��وَن ُخ��رًس��ا األض��ي��اِف َخ��ْش��ي��َة تَ��راه��م

قوًما: يمدح األعراب بعض وقال

َم��ذَه��ب��ا وال��لَّ��ي��ِل ال��ظَّ��ل��م��اءِ ح��اِب��ُس ل��ه يَ��دَْع ف��ل��ْم ال��َم��ِب��ي��ُت تَ��ع��نَّ��اه وس��اٍر
َك��وك��ب��ا وال��ظ��نُّ ال��نَّ��ْف��ُس ك��ذَبَ��ت��ه وق��د ف��خ��اَل��ه��ا بَ��ِع��ي��ٍد م��ن زي��ٍد ن��اَر رأى
َص��ب��ا ع��اِرٌض أو نَ��ْك��ب��اءُ ش��آم��يَّ��ٌة تَ��ُش��بُّ��ه��ا ن��اًرا ب��ال��ك��فِّ ل��ه َرَف��ع��ُت
ت��أوَّب��ا أْن ل��ي��ل��ٍة ل��س��اري ُم��ِش��ي��ًرا ِب��ن��ا ك��ف��ى ب��ال��ص��ع��ي��ِد ارَف��ُع��وه��ا وق��ل��ُت
وَم��رَح��ب��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه نَ��ُق��وُل تَ��بُ��لُّ��ه ��م��اءُ وال��سَّ أت��ان��ا ��ا ف��ل��مَّ
َم��ه��َرب��ا ال��نِّ��يُّ ل��ه��ا يَ��ت��ُرْك ل��م ب��َك��وم��اءَ ف��اتَّ��َق��ت ال��ه��واج��ِد ال��بَ��رِك إل��ى وق��م��ُت
تَ��ص��بَّ��ب��ا ح��ت��ى ال��َج��وِف ُم��س��ت��ِك��نَّ دَع��ت ب��َط��ع��ن��ٍة م��ن��ه��ا ال��َج��ن��ِب أع��ل��ى ��ب��ُت ف��رحَّ

اآلخر: وقال

تَ��ُم��وت��ي تُ��ق��تَ��ل��ي ل��م إْن أنَّ��ِك ال��بُ��ي��وِت ُظ��َل��ِم ف��ي واس��تَ��ي��ِق��ن��ي

فوقه. ممن العافية أُعطَي دونه فيمن بالعافية عمل من الزاهد: سعيد أبو وقال
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قالوا: ِخصال. ثالث املال يف وعليه: نبينا عىل تعاىل هللا صلوات مريم ابن عيىس وقال
يمنعه قال: ِحله؟ من كسبه فإن قالوا: ِحله. غري من يكسبه قال: هللا؟ ُروح يا هي وما

ربه. عبادة عن إصالحه يشغله قال: حقه؟ يف وضعه فإن قالوا: حقه. من
ملوتي. حياتي أرَض لم أجدني قال: تجدك؟ كيف مريض: لرجٍل قيل

بيده: ثوبًا يلوي اًال غسَّ ورأى ثُقل حني قال امللك عبد أن أبيه، عن بشري، بن سعيد
فقال: حازم ألبي ذلك فذُِكَر فيوًما. يوًما أكتسب بما إال أعيش ال اًال غسَّ كنت أني وددُت
فيه. هم ما املوت عند نتمنى وال فيه، نحن ما يتمنَّون املوت عند جعلهم الذي هلل الحمد
قال، الغفاري خداش بن هللا عبد عن الزيدي، عبيدة بن موىس أخربنا قال: الهيثم
أزداد ال وهللا وال ُمد، الجمعة إىل الجمعة من وُقْوتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فارقت ذر: أبو قال
تكن وال فاْغَن للوارث، أو للجائحة، أو لك، مالك إنما يقول: وكان قال: ألقاه. حتى عليه

الثالثة. أعجز
عن يزيد، بن عيل عن زحر، بن هللا عبد عن يزيد، بن املطَِّرح عن ِعياض، بن ُفَضيل
عنه: تعاىل هللا ريض عمر قال قال، الباهيل أمامة أبي عن معاوية، بن يزيد موىل القاسم
فيكم يُرَفعن وال الخنازير، تُجاورنكم وال الشمس، يف واقعدوا وتسوَّكوا، الخيل، بوا أدِّ
ملؤمٍن يحلُّ وال العجم، وأخالَق وإيَّاكم الخمر، عليها تَُرشب مائدة عىل تأكلوا وال الصليب،
عنها تعاىل هللا ريض عائشة فإن سقم؛ من إال المرأة وال بمئزر، إال ام الحمَّ يدخل أن
بيت غري يف ِخمارها املرأة وضعت إذا قال: هذا مفريش عىل خلييل حدَّثني قالت: ثتني حدَّ

العرش. دون تَناَه فلم هللا، وبني بينها ما هتكت زوجها

ادها وُزهَّ البرصة اك نُسَّ (5)

كلثوم، بن واألسود أدهم، بن وعثمان العنربيان؛ عبَدة بن وبَجالة قيس عبد بن عامر
كان ِجرفاس. ابنا وحرب جعفر منقٍر بني ومن الطُّفيل. بن ومذعور أشيَم، بن وِصلة
زيد بن وجعفر جرفاس، بن جعفر يعني جعفًرا. كالجعفرين أرى ال إني يقول: الحسن

القيسية. ورابعة أشيم، بن صلة امرأة العدوية ُمعاذة النساء ومن العبدي.

الكوفة اد ُزهَّ (6)

الَقَرني. وأَُويس خيثم، بن والربيع الحارث، بن ام وهمَّ ُعتبة، بن عمرو
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الراجز: وقال

يَ��نَ��ْل ل��م م��ا إل��ى ت��وَّاٌق وال��م��رءُ األَج��ْل ف��س��ي��أت��ي��ه ده��ًرا ع��اَش م��ن
األَم��ْل ويُ��ل��ِه��ي��ه يَ��ت��لُ��وه ال��م��وُت

اآلخر: وقال

��َح��ْر ال��سَّ ب��ال��َم��ن��يَّ��اِت يُ��واف��ي ق��د س��اك��ٌن ِع��ش��اءٌ يَ��ُغ��رَّنْ��َك ال

اآلخر: وقال

األَم��ْل آف��اُت ه��َي وال��َم��ن��اي��ا األَج��ْل ف��ي ا َم��دٍّ ي��أم��ُل ُك��لُّ��ن��ا

اآلخر: وقال

ال��ح��اِل��ْب ف��ي��ه��ا يَ��ح��اُر وَه��ْج��م��ًة ��الِه��ْب ال��سَّ ال��ِف��ت��ي��َة وَه��ب��َت أن��َت
ذاِه��ْب وك��لٌّ أيَّ��اٍم َم��ت��اُع ��اِرْب ال��سَّ ال��ج��راِد ِم��ث��َل وغ��نَ��ًم��ا

املسعودي: وقال

ف��ن��اِه��ْب ك��لَّ��ه��ُم ال��َم��ج��َد َك ُم��ن��اِه��بُ��و ال��ِك��راَم إنَّ
ذاِه��ْب ال��رِّي��ُح زع��َزَع��ت��ه ءٍ َش��ي ك��لُّ وأت��ِل��ْف أخ��ِل��ْف

التميمي: وقال

ط��ب��ي��ُب تَ��ُم��وَت أْن إال ِل��داِئ��َك يَ��ُك��ْن ل��م ِس��نَّ��ك ��ب��ع��وَن ال��سَّ ك��ان��ِت إذا
َل��َق��ِري��ُب ِورِده ِم��ن َم��ن��َه��ٍل إل��ى ��ًة ِح��جَّ َس��ب��ِع��ي��َن س��اَر ق��د ً ام��رأ وإنَّ
َغ��ِري��ُب ف��أن��َت َق��رٍن ف��ي وُخ��لِّ��ف��َت ف��ي��ه��ُم ك��ن��َت ال��ذي ال��َق��رُن م��ض��ى م��ا إذا
رق��ي��ُب ع��ل��يَّ ُق��ْل ول��ك��ْن خ��َل��وُت تَ��ُق��ْل ف��ال ي��وًم��ا ال��دَّه��َر خ��َل��وَت م��ا إذا

ار: الغدَّ خال ان غسَّ وقال

ب��ِب��ع��اِد ح��ل��ي��ل��ت��ي ال��َم��ِش��ي��ُب ودع��ا َس��واِد ب��ع��َد ال��رأُس م��ن��ي اب��يَ��ضَّ
ل��َح��ص��ادي ع��الم��ًة ِب��ذاك وك��ف��ى م��ن��ه��ُم أن��ا ال��ذي ال��ِق��رُن واس��تُ��ح��ص��َد
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نَا َوتََوفَّ َصْربًا َعَليْنَا أَْفِرْغ ﴿َربَّنَا يقول: ما كثريًا ماهان بن موىس بن عيل وكان
هللا. من للظاملني ويٌل يقول: ما كثريًا وكان ُمْسِلِمنَي﴾.
العمل. من أشد العمل عىل االتقاء واسع: ابن وقال

وال الفراق طعم يذوق ال الدهر إن كالمه: أول يف يقول النَّهشيل وائل أبو وكان
يغيب، أن الدنيا شاهد فيوشك نهار، يف ويطغون ليل، يف ينغمسون وإنما أهله، يُذيقه
بسالم. اذهب املسئول: له فقال حاجة، رجًال رجل سأل وقال: يشهد. أن اآلخرة وغائب

هللا. إىل نا ردَّ من أنصَفنا قد السائل: له فقال
داره باَع حزام بن حكيم أن الصلت: بن كثري عن حمزة، بن سفيان عن الِحزامي،
يف أخذتها ما وهللا فقال: معاوية. وِهللا غبَنك له: فقيل درهم، ألف بستني معاوية من

امَلغبون. أيُّنا فانظروا هللا، سبيل يف أنها أُشهدكم خمر، من بزقٍّ إال الجاهلية
ضه يُبغِّ ملن دينك تعرِّضن فال زينة، عليها إال ضاللة من ليس الثوري: سفيان قال

إليك.
وأتى ل. التنقُّ أكثر للخصومات غرًضا دينه جعل من العزيز: عبد بن عمر وقال
الجاهل فيه زِهد ما إىل انظر ولكن ِمثلك، يُعزِّي ال ِمثيل له: فقال يعزِّيه نرصاني مسلًما

فيه. فارغب
يف ُعوتب فإذا الدمعة؛ ذا ب يُلقَّ عيل بن الحسني بن عيل بن زيد بن الحسن وكان
أبيه، عيل بن زيد قتل يريد مضحًكا؟ يل والسهمان النار ترَكت وهل قال: البكاء كثرة

أخيه. زيد بن ويحيى
شيٌخ أخاف، املوت ما قال: منه. عليك ِخفنا مقاًما قمت األعراب: من لشيخ وقيل

بنات. وال َدين وال غفور، وربٌّ كبري،
العتاهية: أبو وقال

ال��َح��َزْن ع��ل��ي��ه��نَّ يَ��بْ��ل��ى ف��ك��ذا ال��ث��رى ف��ي ُوج��وٌه تَ��بْ��ل��ى وك��م��ا

ار: بشَّ وقال

ط��وي��ِل ي��وٍم ل��ح��ب��ِس س��يُ��ف��ض��ي م��ن ُط��ل��وِل ف��ي ل��ُم��ح��بَ��ٍس يَ��ب��ك��ي ك��ي��ف
َم��ِح��ي��ِل رس��ٍم ب��ك��لِّ ُوق��وٍف ع��ن ل��ُش��غ��ًال وال��ح��س��اِب ال��ب��ع��ِث ف��ي إنَّ
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الورَّاق: محموٌد وقال

يَ��َدي��ه ف��ي ال��ذي ب��ب��ع��ِض يُ��ص��اُب ال��ف��ت��ى ب��أنَّ َع��ج��ي��بً��ا أل��ي��َس
إَل��ي��ه ُم��ِغ��ذٍّ ُم��َع��زٍّ وب��ي��َن ُم��وَج��ٍع ل��ه ب��اٍك ب��ي��ِن ف��ِم��ن
ع��ل��ي��ه َخ��ل��ٌق يُ��ع��زِّي��ه ف��ل��ي��س ��ب��اِب ال��شَّ َش��ْرَخ ��ي��ُب ال��شَّ وي��َس��ل��بُ��ه

أيًضا: وقال

األَم��ْل َف��واِت وبُ��ع��ِد األَج��ْل ل��ُق��رِب بَ��َك��ي��ُت
َرَح��ْل ش��ب��اٍب ب��َع��ق��ِب ط��را َش��ي��ٍب وواِف��ِد
يَ��َزْل ل��م ك��أْن وَش��ي��ٌب يَ��ُك��ْن ل��م ك��أْن ش��ب��اٌب
األَج��ْل بَ��ِش��ي��ُر وح��لَّ ال��بَ��ق��ا بَ��ِش��ي��ُر َط��واَك
َوْل ال��دُّ اخ��ت��الُف ك��ذاك ص��اح��بً��ا ص��اح��ٌب ط��وى

أيًضا: محمود وقال

َف��َس��ْد إذا ال��ف��س��اِد داءُ ويُ��ع��ِدي��ه��ُم أه��َل��ه يُ��ص��ِل��ُح ال��َم��رءِ َص��الَح رأي��ُت
وال��وَل��ْد األه��ِل ف��ي ال��م��وِت ب��ع��َد ويُ��ح��َف��ُظ ص��الِح��ه ب��ف��ض��ِل ال��دُّن��ي��ا ف��ي يُ��ع��ظَّ��ُم

هانئ: بن الحسن وقال

ال��م��اِزُح بَ��َل��َغ ِج��دٍّ وأيَّ ال��ق��اِدُح َق��َدَح ن��اٍر أيَّ��َة
ال��ن��اص��ُح ح��ِظ��َي ل��و ون��اص��ٍح واع��ٍظ م��ن ��ي��ِب ال��شَّ َدرُّ ل��ل��ِه
واِض��ُح ل��ه ال��ح��قِّ وَم��ن��ه��ُج ال��ه��وى ات��ب��اَع إالَّ ال��ف��ت��ى ي��أب��ى
ال��ص��ال��ُح ال��ع��م��ُل ُم��ه��وُره��نَّ ِن��ْس��وٍة إل��ى ب��َع��ي��نَ��ي��َك ف��اس��ُم
راِج��ُح ِم��ي��زانُ��ه ام��رٌؤ إال ِخ��دِره��ا م��ن ال��َع��ذراءَ يَ��ج��ت��ل��ي ال
ال��راِب��ُح ال��َم��ت��َج��ُر إل��ي��ه ِس��ي��َق ال��ذي ف��ذاَك ال��ل��َه اتَّ��ق��ى م��ن

أيًضا: وقال

ِب��َس��الِم ع��ن��ه واْم��ِض ِل��راِم َج��ن��بَ��ي��َك َخ��لِّ
ال��َك��الِم داءِ م��ن ل��َك خ��ي��ٌر ��م��ِت ال��صَّ ِب��داءِ ُم��ْت
ب��ِل��ج��اِم ف��اُه ـ��َج��َم أل��ـ م��ن ال��س��ال��ُم إنَّ��م��ا
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ال��ِح��م��اِم َم��غ��ال��ي��َق ِح ب��ال��َم��ز اس��ت��ف��ت��ح��َت ُربَّ��م��ا
ل��ِف��ئ��اِم ِف��ئ��اٍم َل آج��ا س��اَق ل��ف��ٍظ ُربَّ
ل��ل��َج��م��اِم أب��ق��ى ـ��م��َت ��ـ ال��صَّ ف��إن ��م��َت ال��صَّ ف��اْل��َزِم
ل��ألن��اِم ش��ارب��اٌت آِك��الٌت وال��م��ن��اي��ا
ال��ُغ��الِم؟ أخ��الُق ـ��ُرُك تَ��ت��ـ وم��ا ه��ذا ي��ا ِش��ب��َت

أيًضا: وقال

َل��ع��لَّ��ْك ال��ل��َه واتَّ��ِق َل��ْك يَ��ُك��ْن ال��ل��ِه م��ن ُك��ْن
ف��ك��أنَّ��ْك ل��ل��َم��ن��اي��ا ا ُم��َع��دٍّ إال تَ��ُك��ْن ال
ِب��ْك أو ُدونَ��ك واق��ًع��ا َل��َس��ه��ًم��ا ل��ل��َم��وِت إنَّ
ونُ��ح��رَّْك ُس��ك��وٍن ـ��ي��ِن أف��ان��ي��ـ ف��ي نَ��ج��ري ن��ح��ُن
��ْك تَ��م��سَّ وب��تَ��ق��واه تَ��وكَّ��ْل ال��ل��ِه ف��َع��ل��ى

أيًضا: وقال

وتَ��ص��بَّ��ْر وتَ��َع��زَّ تَ��ف��كَّ��ْر نُ��واس��يُّ ي��ا
أك��ثَ��ْر س��رََّك ول��م��ا ب��َش��يءٍ ال��دَّه��ُر س��اءَك
أك��بَ��ْر ذَن��ِب��ك م��ن ال��ل��ِه َع��ف��ُو ال��ذَّن��ِب ك��ب��ي��َر ي��ا

تميم: بن مناة زيد بن سعيد بن مالك بن ربيعة بن سعيد قال

ال��َع��ثَ��راِت َردى م��ن ِج��س��م��ي وإدب��اُر تَ��رى ال��ذي ال��َم��الُل ه��ذا إنَّ��م��ا أَال
َح��َس��راِت ب��ع��َده نَ��ْف��س��ي تَ��ق��طَّ��ُع ب��ع��َده ت��ج��لَّ��دُت ق��د خ��ل��ي��ٍل م��ن وك��م

الشعر. قديم من وهذا
املعنى: هذا يف اح الطِِّرمَّ وقال

وأبُ��وُع ب��ه��ا أن��ُزو ُق��ًوى ب��غ��ي��ِر ُم��ن��اِه��ًض��ا أزاَل أالَّ وش��يَّ��ب��ن��ي
ش��ف��ي��ُع ال��ُم��ل��وِك أب��واِب ع��ن��َد ل��ه��م وم��الُ��ه��م أض��َح��وا ال��م��اِل رج��اَل وأنَّ
وأُط��ي��ُع ب��ه أع��ص��ي م��ا ال��م��اِل م��َن أنَ��ْل ول��م ال��َم��نُ��وِن َري��ُب أُم��خ��ت��ِرم��ي
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السعدي: اللِّص األُحيمر جد وهو يزيد، بن الحارث قول الشعر قديم ومن

ُم��َض��ْر ع��ل��ى أُِغ��ي��ُر وال ُب أح��و وال أع��قُّ ال ال
بَ��ْر ال��دَّ م��ن ال��َم��ط��يُّ ض��جَّ إذا أغ��زو ل��ك��نَّ��م��ا

العزيز: عبد بن آدم وقال

ج��دي��ُد زم��ٌن وذا زم��انُ��ك��ُم تَ��ولَّ��ى ق��د رج��اٌل ق��ال��ت وإْن
ال��ُج��دوُد ذُِك��َر إذا َح��َس��ٍب وال ب��َم��ج��ٍد ل��ن��ا ال��زَّم��اُن ذه��َب ف��م��ا
ال��ُخ��ل��وُد؟ ل��ه داَم ال��ن��اِس وأيُّ َم��َل��ْك��ن��ا إذ ل��نَ��خ��لُ��َد ك��نَّ��ا وم��ا

فقدنا ما فقال: الحَدثان. ك وعضَّ الزمان، حطَّك لقد اًال: حمَّ رأوه أن بعد ألخيه وقيل
الفضول. إال عيشنا من

الِكناني: أُذَينة بن ُعروة وقال

ال��ب��اك��ي��اِت بُ��ك��اءُ ويُ��ح��ِزنُ��ن��ا ق��ابَ��َل��ت��ن��ا ال��ج��ن��ائ��ُز إذا نُ��راُع
رات��ع��اِت ع��اَدت غ��اَب ��ا ف��ل��مَّ ذئ��ٍب ل��ُم��غ��اِر ثُ��لَّ��ٍة ك��َروع��ِة

عمرو: بنت خنساء وقالت

وإدب��اُر إق��ب��اٌل ه��َي ف��إنَّ��م��ا ادََّك��َرت إذا ح��ت��ى غ��َف��َل��ت م��ا تَ��رتَ��ُع

النجم: أبو وقال

ِب��س��اِل��م��اِت ل��ْس��َن أْن ع��َرف��َت ُم��ض��َج��ع��اِت ال��تُّ��ي��وَس تَ��رى ف��ل��و
راِت��ع��اِت ق��ب��ُل م��ن تَ��ُك��ْن أل��ْم ُم��ذبَّ��ح��اِت ج��ئ��َن إذ أق��وُل

ال��ح��ي��اِة م��ن ال��م��وَت أق��رَب م��ا

الوليد: بن سليمان وقال

ُم��غ��ت��ِرِس��ه ك��فُّ ع��ِدَم��ت��ه ب��ه يُ��ع��اُش َم��غ��روٍس ُربَّ
ُع��ُرِس��ه م��ن األش��ي��اءِ أق��َرُب م��أت��ُم��ه ال��دَّه��ُر وك��ذاَك
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آخر: وقال

أس��ح��ارا يَ��ط��ُرق��َن ق��د ال��ح��وادَث إنَّ ب��أوَّلِ��ه َم��س��روًرا ال��لَّ��ي��ِل راِق��َد ي��ا

امللوك: بعض يف امرأة وقالت

وال��َف��رِس وال��رُّم��ِح ل��ل��َم��ع��ال��ي ب��ل واألنَ��ِس ل��ل��نَّ��ع��ي��ِم ال أب��ِك��ي��َك
ال��ُع��ُرِس ل��ي��ل��ِة ق��ب��َل أرَم��ل��ن��ي ب��ه ُف��ِج��ع��ُت ف��ارٍس ع��ل��ى أب��ك��ي

ونوادر وأحاديث شعر من أخالط (7)

املخزومي: وهب بن ُهبرية قال

ِن��ص��الُ��ه��ا ف��ي��ه��ا ل��ي��س تَ��ه��وي َل��ك��ال��نَّ��ب��ِل ُك��ن��ِه��ه غ��ي��ِر ف��ي ال��م��رءِ َم��ق��اَل وإنَّ

الراجز: وقال

رم��ى راٍم يَ��رِج��ُع��ه ال ��ه��ِم ك��ال��سَّ ن��م��ى إذا تَ��م��ِل��ُك��ه ال وال��ق��وُل

منك أقَدُر تُوِقع لم ما إيقاع عىل وإنك يقول: حيث الشعبي عامر ذهب هذا وإىل
وأنشد: أوقعت. قد ما رد عىل

��ه��ُم ال��سَّ ��ه ك��فِّ ف��ي داَم م��ا َس��ه��ِم��ه ع��ل��ى ق��ادٌر وال��م��رءُ ب��ال��ِح��ل��ِم ف��داَوي��تُ��ه

األنصاري: وقال

إت��اءُ ل��ه ل��ي��َس ال��م��اءِ ك��َم��خ��ِض َح��ص��اٌة ل��ه ل��ي��س ال��ق��وِل وب��ع��ُض
دواءُ ل��ه ل��ي��س ��ي��ِخ ال��شَّ ك��داءِ داءٌ األق��واِم خ��الئ��ِق وب��ع��ُض

اآلخر: وقال

ف��ُظ��ن��وُن َغ��ي��بُ��ه ��ا وأمَّ ف��ِح��ل��ٌم ل��ق��اُؤه ��ا أمَّ ال��بَ��ط��ِن ك��داءِ وَم��وًل��ى

آخر: وقال

ُم��غ��لَّ��ِب ِم��ث��ُل يَ��غ��ِل��بْ��ك ول��م ِج��ه��اًرا َم��غ��نَ��م��ي ��ِة ال��ُم��ِل��مَّ أوالُد ��َم تَ��ق��سَّ
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الثِّْلب: وقال
َغ��َل��ْب ل��م��ن غ��ال��ٍب ش��رُّ وه��نَّ

أنَجُح هو وقال: ُمباَرك. اب الرتُّ فإن كتابه؛ فليرتِّْب أحدكم كتب إذا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
ِهللا ِعنَْد ِعيَىس َمثََل ﴿إِنَّ فقال: البرش أصل هو الذي آدم وجل عز هللا وذكر للحاجة.
أحبَّ وكانت قالوا: تراب. أبا عليٍّا ملسو هيلع هللا ىلص النبي كنَّى ولذلك تَُراٍب﴾. ِمْن َخَلَقُه آَدَم َكَمثَِل

إليه. الُكنى
اآلخر: وقال

ال��رَّح��ي��ِم ال��ل��ِه ورح��م��ُة ع��ل��ي��َك َس��الٌم ف��ُق��ْل األم��ي��َر ج��ئ��َت وإْن
َغ��ري��ِم م��ن ُق��بِّ��َح األع��راِب م��ن غ��ري��ٌم ف��ِل��ي ذاَك ب��ع��َد ��ا وأمَّ
ق��دي��ِم ص��كٍّ ف��ي ال��نِّ��ص��ِف ونِ��ص��ُف أل��ٍف ونِ��ص��ُف ع��ل��يَّ أل��ٌف ل��ه
ت��م��ي��ِم ب��ن��ي ش��ي��وَخ ب��ه��ا وَص��ل��ُت ول��ك��ْن ب��ه��ا ان��ت��ف��ع��ُت م��ا دراه��ُم

الُكَميت: وقال

وال��َه��ُب ال��َه��ُل أص��واتُ��ن��ا إذ ��َك ب��أُمِّ خ��ال��ٍد أُمُّ م��ا ال��ن��اِس ب��ربِّ ح��َل��ف��ُت
يَ��ن��َع��ُب ال��م��وِت إل��ى وال��داع��ي ب��َع��ذِل��ك ق��ائ��ًم��ا ال��م��اءَ يَ��س��ت��ط��ع��ُم خ��ال��ٌد وال

نَوفل: ابن وقال

��ري��ِر ال��سَّ ع��ل��ى بُ��ْل��َت ثُ��مَّ َش��رابً��ا أط��ِع��ُم��ون��ي أص��ابَ��ك ِل��م��ا ت��ق��وُل
ض��ري��ِر بَ��ص��ٍر ذي ��نِّ ال��سِّ ك��ب��ي��ِر وش��ي��ٍخ ث��م��ان��ي��ٍة ألع��الٍج

َهرمة: ابن وقال

أع��َج��ُم وْه��و ح��بِّ��ه م��ن يُ��ك��لِّ��ُم��ه ك��ل��بُ��ه ��ي��َف ال��ضَّ أب��ص��َر م��ا إذا تَ��راه

بمعروفه. األحرار يشرتي وال بماله املماليك يشرتي ملن عجبت املهلَّب: وقال
الشاعر: وقال

ال��م��اِل ك��ث��رُة إال ال��م��روءُة وم��ا ُم��روءتَ��ه أُرَزْق ول��م لُ��بٍّ��ا ُرِزق��ُت
ال��ح��اِل ��ُة ِرقَّ ِب��اس��ِم��ي يُ��ن��وُِّه ��ا ع��مَّ تُ��ق��اِع��ُدن��ي ُم��س��ام��اًة أردُت إذا
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األحنف: وقال

ب��اِذال ل��ه وك��ن��ُت ل��ُج��ْدُت ك��ث��ي��ٍر ب��م��اٍل َس��ْروي ُم��دَّ ف��ل��و
ف��اِض��ال م��الُ��ه��ا يَ��ُك��ْن ل��م إذا تُ��س��ت��ط��اُع ال ال��م��روءَة ف��إنَّ

يزيد: بن جرير وقال

ُع��ق��ُم��ه ��ٍة أِع��قَّ بَ��ِن��ي��َن وم��ن ُع��دُم��ه ل��ل��ف��ت��ى ال��بُ��خ��ِل م��ن خ��ي��ٌر

ِديات، عرش يف عمري بن ومحمد َورقاء بن عتَّاب إىل تميم من رجال ومىش قال:
عىل الَعون ِنْعم محمد: فقال الباقية. عيلَّ عتَّاب: فقال دية. عيلَّ عمري: بن محمد فقال

املال. املروءة
آخر: وقال

بَ��ق��اءُ ال��ح��اِدث��اِت م��رِّ ُط��وِل ع��ل��ى ل��ه يَ��ُك��ْن ل��م إذا َوص��ٍل ف��ي خ��ي��َر وال

اآلخر: وقال

ال��بُ��ط��وِن ع��ل��ى ب��ال��بُ��ط��وِن وض��مٌّ وش��مٌّ تَ��ق��ب��ي��ٌل ال��ُح��بِّ ِش��ف��اءُ

وأنشد:

ب��َش��مِّ وال ب��تَ��ق��ب��ي��ٍل وال َض��مِّ ب��ُط��وِل أْرض��ى ال وال��ل��ِه
��ي ُك��مِّ ف��ي َف��تَ��ِخ��ي م��ن��ه يَ��س��ق��ُط ��ي ه��مِّ يُ��س��لِّ��ي ب��َه��زه��اٍز إال

��ي أُمِّ وَل��َدت��ن��ي ه��ذا ل��ِم��ث��ِل

آخر: وقال

ال��ِج��ل��ب��اُب وال ال��ِوش��اح��اِن وال ال��ِخ��ض��اُب ال��ج��اري��َة يَ��ن��َف��ُع ال
واألس��ب��اُب األس��ب��اُب وت��ل��ت��ق��ي األرك��اُب يَ��ص��ط��ف��َق أن دوِن م��ن

لُ��ع��اُب ل��ه ال��زُّبُّ وي��خ��رَج

آخر: وقال

أذَه��ُل ل��ك بَ��دا ل��و وق��ل��ب��ي ع��نِّ��ي ذاه��ٌل ق��ل��بَ��ك أنَّ ل��ي بَ��دا ول��ق��د
��ُل يَ��ت��ج��مَّ ال��ِق��ل��ى ع��ل��ى ال��ك��ري��َم إنَّ بُ��ْغ��َض��ه يُ��خ��ف��ي وْه��َو يُ��ج��اِم��ُل ك��لٌّ
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اآلخر: وقال

ال��طَّ��ري��ِق َظ��ه��ِر ع��ل��ى ُم��واف��ق��ًة ع��اٍم ك��لِّ ف��ي َزْورٌة وح��ظُّ��َك
��دي��ِق ال��صَّ ع��ل��ى ��دي��ُق ال��صَّ ب��ه يَ��ُع��وُد ش��يءٍ ك��لِّ م��ن خ��ال��يً��ا س��الًم��ا

اآلخر: وقال

أك��ثَ��ُر ص��َدق��تُ��ك ف��م��ا ال��ح��دي��ِث ب��ع��َض َم��رًَّة ك��ذب��تُ��َك ق��د أنِّ��ي وزَع��م��َت

اآلخر: وقال

ال��نَّ��ْدِب ال��ف��ت��ى م��وُت ال��ِب��رذَوِن ع��ل��ى يَ��ُه��وُن وَج��دتُ��ه ف��إنِّ��ي َم��ط��اي��اك��م أِه��ي��ن��وا

اآلخر: وقال

اإلِب��ُل راَح��ِت م��ن ع��ل��ى تُ��ب��ال��ي وال ح��واِش��يَ��ه يُ��ب��ل��ي َم��ن ال��بُ��رُد يَ��ح��ِف��ُل ال

اآلخر: وقال

يَ��ُق��وُده��ا م��ن ُم��ْه��رٌة تُ��ب��ال��ي ال ك��م��ا َف��ْض��َل��ه ج��رَّ م��ن ال��بُ��رُد يُ��ب��ال��ي ال أال

اآلخر: وقال

يُ��ط��اِل��بُ��ه ال��لَّ��ئ��ي��ِم ع��ن��َد ح��اج��ٍة ع��ل��ى غ��دا إذا ل��ل��ك��ري��ِم َألرث��ي وإنِّ��ي
راِك��بُ��ه وال��ِع��ل��ُج ل��ل��طَّ��ْرِف ك��َم��رثِ��يَ��ِت��ي ب��اِب��ه ع��ن��َد َم��ج��ل��ٍس م��ن ل��ه وأرث��ي

الفرزدق: وقال

ِك��ب��اُره��ا َرب��ي��ًع��ا أع��ي��ا وق��د ب��َخ��ي��ٍر ِص��غ��اُره��ا ي��ج��يءَ أْن َرب��ي��ٌع أتَ��رُج��و

الشاعر: وقال

يَ��ِط��ي��ُر راِك��بُ��ه ��رَّ ال��شَّ وأنَّ َري��ٌث ال��خ��ي��ِر َس��ي��َر أنَّ تَ��َر أل��ْم
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يسري: ابن وقال

ال��َف��َل��ت��اِت ف��ي ي��ج��يءُ ��روَر ال��سُّ وتَ��رى ُج��م��ل��ًة ت��أت��ي ح��ي��َن ال��َم��ك��اِرُه ت��أت��ي

السؤدد من تمنع عيوٌب (8)

بالل وكان العراق؟ شيخ أبي بن العجوز أبا تُويلِّ ال لَم بُردة: أبي بن لبالل قيل
بيوت يف يحتجم رأيته ثالثًا؛ منه رأيت ألني قال: بَلُهَجيم. من وهو فيهم، ُمسرتَضًعا

البقيلة. بيض يُبادر ورأيته الظل، يف وهو ِمظلَّة عليه ورأيت إخوانه،
رجل ولده وقد اإلعراب، يستقيص الصوت، جهري البدن، عظيم شيٌخ عندي وكان
فقال أكربه، ورآني الوجه، دميم العظم، دقيق أسود، عبٌد بُقربي وكان الشورى، أهل من
برصت البايل، العظم ذلك يُساوَي أن وهللا ال عثمان، أبا يا عظًما: ورأى نهض حني يل
ظهري. بها ُحكَّ له: وقال رجًال فأعطاها َفخار من قطعة وتناول الحمام، يف به عيني

أبًدا؟ يُفلح عثمان أبا يا هذا أفتظنُّ
قيس. سيِّد غالم قال: أنت؟ َمن غالُم له: فقال غالًما اج الحجَّ سأل الحسن: أبو قال
ينزلها التي داره ويف قيس سيِّد يكون كيف قال: أوىف. بن ُزرارة قال: ذاك؟ ومن قال:

ُسكان؟33
جريانك. ُقدماء من شيًخا فخاِصْم عيبك تعرف أن أردت إذا البنه: رجل وقال قال:
ولكن رأيًا، ذلك كان غريي عيبي يعرف لم جاري خاصمت إذا كنت لو أبِت يا قال:

عدوِّي. يُعرِّفه حتى عيبي يُعرِّفني ال جاري
يأمره. ولم نهاه أباه ألن الحديث؛ هذا وضع الذي أخطأ وقد

اآلخر: وقال

ِب��ُق��ْر م��نِّ��ي وَق��َع��ت ق��د إنَّ��ه��ا َع��ثْ��رت��ي وأِق��ْل��ن��ي اص��ط��ِن��ْع��ن��ي
ب��َخ��َط��ْر وِه��ج��ائ��ي ل��َم��دي��ح��ي ِدره��ٍم أل��َف��ا ل��ي��َس أْن واع��َل��َم��ْن
ال��َخ��بَ��ْر أه��ُل ي��أثُ��ُره ش��ائ��ًع��ا ال��َم��ن��ِط��ُق ويَ��ب��ق��ى ال��م��اُل يَ��ذَه��ُب
ب��َخ��َم��ْر ل��َع��ُدوِّي أم��ش��ي ل��س��ُت ب��ارٍز ب��َوج��ٍه أرم��ي��ك��م ثُ��مَّ

السفينة. دفة السكان: 33
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أتفرُّون الناس، ذهب قد تميم؟ بني يا أين إىل ني: ِصفِّ يوم ُرميلة بن أشهب وقال
وتُعذَرون؟

وجهه تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل إىل الليثي حوط بن الحارث ونهض قال:
حار، يا قال: ضالل؟ عىل كانا والزبري طلحة أن نظنُّ أنَّا أتظن فقال: املنرب، عىل وهو

أهله. تعرف الحق فاعرف بالرجال، يُعَرف ال الحق إن عليك، ملبوس إنه
فيه يتغايرون زمانًا وأنت أنا أدركت ال عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال

األزواج. عىل يتغايرون كما العلم عىل
سمن، فيه صغري ونِحٍي شاة بثالثني أهله إىل العنربي ُزهري بن َقسامة وبعث قال:
ألكم الرسول: لهم فقال السمن، من شيئًا النِّحي رأس من وأخذ شاة الرسول فرسق
كان الذي َجْدينا وأن محاق، الشهر أن أخِربْه امرأته: له فقالت بها؟ أخربه حاجٌة إليه

والسمن. الشاة منه فاسرتِجع مرثوًما،34 وجدناه يُطالعنا
يشتد، وال يمتدُّ قال: الحجاف؟ أبا يا باهك من بقي ما لرؤبة: عيل بن سليمان قال
طول ولكنه ال، قال: الِكَرب. ذلك قال: . أُقرصِّ ثم الظَّْمء وأُطيل أُورد، ال ثم بيدي وأستعني

الرِّغاث.
اللبؤة صارت لَم لغريه: وقيل رغوث. ِبرذَونٌة قال: آكل؟ الدواب أي ألعرابي: قيل

الرغوث. هي قال: أحرص؟ اللحم وعىل أنزق،
قلوبكم. تُبِغضه من اتَّقوا عمر: بن هللا عبد وقال قال:

تُعطيه من بشكر تثق وال تراه، حتى درهًما تُنفق ال َغزوان: بن إسماعيل وقال
يكفر. الذي هو والجازع يشكر، الذي هو فالصابر تمنعه؛ حتى

ال من عىل تشهد وال تعرف، ال ملن تشهد ال قال: كثري، أبي بن يحيى بن عامر
تعرف. ال بما تشهد وال تعرف،

قال: املسيب بن سعيد عن ُجدعان، بن زيد بن عيل عن الرضير، الرحمن عبد أبو
الناس. إىل ُد التودُّ باهلل اإليمان بعد العقل رأس ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال

وَعروس. ، وُمصلٍّ ُمسافر، لثالثة؛ إال َسَمر ال عنها: تعاىل هللا ريض عائشة وقالت

مكسور. مرثوم: 34
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العرب أفصح قريش (9)
الفرات، َلخَلخانية عن ارتفعوا قوٌم قائل: فقال الناس؟ أفَصُح من يوًما: معاوية وقال
وال ُقضاعة، َغمَغمة لهم ليست بَكر، َكسَكسة عن وتيارسوا تميم، َكشَكشة عن وتيامنوا

َجْرم. من قال: أنت؟ ممن قال: قريش. قال: هم؟ من قال: ِحمرَي. ُطمُطمانية
الراجز: وقال

ِع��ظ��ام��ا م��آث��ًرا وأُع��ِط��يَ��ت تَ��م��ام��ا أُع��ِط��يَ��ت ت��م��ي��ًم��ا إنَّ
ُق��َدام��ا ع��زِّه��ا م��ن وب��اذًخ��ا َق��ْم��ق��ام��ا وح��س��بً��ا وع��دًدا
األج��س��ام��ا م��ن��ه��م رأي��َت إذا يُ��رام��ا أْن ال��ن��اَس أع��ي��ا ال��ده��ِر ف��ي
وه��ام��ا35 وَق��َص��ًرا وأذُرًع��ا وال��ك��الم��ا ��ي��م��َة وال��شِّ وال��دَّلَّ
ِم��ْس��ق��ام��ا أب��وه��ُم يَ��ُك��ْن ول��م َط��غ��ام��ا يُ��خ��َل��ق��وا ل��م أْن ع��َرف��َت
وذام��ا َس��َق��ًط��ا م��ن��ه��م أق��لَّ ال��طَّ��ع��ام��ا ي��أُك��ُل ف��ي��م��ن تَ��َر ل��م

وكان صخر، بن جندل قال الدم. َرقوء أنها إال اإلبل يف يكن لم لو العرب: تقول
مملوًكا: عبًدا

وُع��ق��وُل36 َص��ْدق��ٌة م��ال��ي ش��اَن وال َخ��بَ��رنَ��ٍج َدلٍّ ذاُت ��ي ِرقِّ ف��كَّ وم��ا
أق��وُل ك��ي��َف ال��ي��وَم أدري ف��أص��ب��ح��ُت ِخ��ض��ِرٍم أب��ي��َض ك��لُّ نَ��م��ان��ي ول��ك��ْن

الُفقيمي: وقال

س��ب��ي��ِل َظ��ه��ِر ف��وَق ق��ل��ي��ًال أن��اَخ ث��ائ��ًرا ول��ك��نَّ ن��وَّاًم��ا ك��ن��ُت وم��ا
أق��وُل ك��ي��َف ال��ي��وَم أدري ف��أص��ب��ح��ُت وُم��ف��َح��ًم��ا ال��لِّ��س��اِن م��خ��زوَن ك��ن��ُت وق��د

ضِمنها. فقد رجل حاجة يف دخل َمن ُشعبة: بن امُلغرية وقال
وقال تعجيله. املعروف ورشف رشف، يشءٍ لكلِّ عنه: تعاىل هللا ريض عمر وقال

الصالة. وقت إىل قال: متى؟ فإىل قال: امليعاد. الرجل أِعُد النخعي: إلبراهيم رجل

الخلق. تمام يف أنهم يعني الغالظ؛ األعناق القرص: 35
الناعمة. املرأة الخربنج: 36
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ال أمران وقال: املواعيد. من أقلَّ الكذب خاف من الُقرشيني: بعض يل وقال قال:
االعتذار. وشدة املواعيد، كثرة الكذب؛ من يَسَلمان

أرجع حتى هنا ها اقعد الزياديني: ممرور «خنجريكور» ل قلت النظَّام: إبراهيم قال
الليل. إىل لك أقعد ولكن لك، أصرب ال فإني ترجع حتى أما قال: إليك.

بَرَمك37 بن خالد بن يحيى إىل سيَّابة ابن رسالة (10)

لألصيَد وأولها: ترى، كما وهي األيام، تلك يف يحفظونها بغداد أهل عامة أن وبَلغني
من الُحالِحل، اللُّباب الباذل، األشمِّ الفاضل، الوزير األجداد، املاجد الزِّناد، الواري الجواد،

نابه غري وقته، شعراء ُمتوسطي من شاعًرا كان هاشم. بني موىل سيَّابة بن إبراهيم هو سيابة: ابن 37
يتغنَّيان فكانا إسحاق، وابنه املوصيل إبراهيم ومدائحه بمودته اختص وإنما الشعر، رشيف وال الذِّكر
وكان الجزيل. والعطاء النفع بذلك له ويُسببان والوزراء، للخلفاء ويذكرانه بِذكره، ويُشيدان بشعره،
تبارك هللا ألقى َألن ويلكم، فقال: وعبثه، مجونه عىل يوًما ُعوتِب النادرة. طيب خليًعا ماجنًا هذا مع
إىل يوًما وكتب فيمقتني. بحسناتي دالًال أتبخرت ألقاه أن من إيلَّ أَحبُّ فريحمني املعايص بذلِّ وتعاىل
كنت إن إليه: فكتب سأله، ما عنده ليس أنه ويحلف له يعتذر إليه فكتب شيئًا، منه يقرتض له صديق
الكلمة: هذه األغاني صاحب له وروى معذوًرا. هللا فجعلك ملوًما كنت وإن صادًقا، هللا فجعلك كاذبًا
عند منها أكرب عندك املصيبة فإن الجنازة؛ تحرض فال دقيق بيتك يف وليس جنازة جريانك يف كانت إذا
املعتزلة، شيوخ أحد النظَّام إلبراهيم ُرويت قد الكلمة وهذه قلت: بيتهم. من باملأتم أوىل وبيتك القوم،
سوداء جاريًة سيَّابة ابن وأحب والتبيني)، البيان من األول الجزء من ص٧٨ (راجع أشبه بالنظَّام وهي

فقال: وعوتب، عليها فِليَم

وال��ج��م��اال ال��م��الح��َة ف��يَ��ك��س��وه ق��ب��ي��ٍح وج��ٍه ف��ي ال��خ��اُل ي��ك��وُن
خ��اال؟ ال��َع��ي��ِن ف��ي ك��لَّ��ه��ا يَ��راه��ا م��ن ع��ل��ى م��ع��ش��وٌق يُ��الُم ف��ك��ي��ف

قوله: ومن

يُ��ج��ي��ُب ف��ال أش��ك��و أك��ت��ُب ال��رب��ي��ُب ��ادُن ال��شَّ أع��ي��ان��ي
ال��ط��ب��ي��ُب دائ��ي وإنَّ��م��ا ب��ي م��ا ش��ف��اءَ أل��ق��ى أي��َن م��ن
ال��ُم��ج��ي��ُب ال��س��ام��ُع ف��إنَّ��ك ��ل وع��جِّ إذًا ج ف��رِّ ربِّ ي��ا

هارون عهد يف العبَّاسية الدولة أمور وترصيف والنهي األمر إليه كان برمك بن خالد بن ويحيى
البُلغاء من وكان الرجل، عليه يكون ما أكمل عىل الِخالل وجميل والعقل النُّبل من وكان الرشيد،
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الصغري وإىل إليك القدير، العزة ذا هللا أحمد فإني الرضير، البائس املستجري، املستكني
أنه تعلم، كنت إن واعلم واسَلم، فاغنَم بعد، أما ة. التامَّ والربكة ة، العامَّ بالرحمة والكبري،
يعدم، ال املعروف يصنع ومن يَغنَم، يُحِسن ومن يُحرم، يَحرم ومن يُرحم، يَرحم من
أنتبه وال أقعد، وال له أقوم ال بما عني وغفلتك يل، واطِّراحك عيلَّ، بك تغضُّ إيلَّ سبق وقد
بك لت وتحمَّ إليك، منك هللا بعد فَررُت ُمسرتيح، بميٍت وال صحيح، بحيٍّ فلست أرقد، وال

قلت: ولذلك عليك؛

رج��اءِ ذي ب��ُم��ذِن��ٍب ف��أن��اَخ��ت خ��ط��ائ��ي إل��ي��ك ح��ثٍّ��ا ب��ي أس��َرَع��ت
َع��ط��اءِ وَف��ْض��َل ع��ن��ه ع��ف��ًوا م��ن��ك ��ي يُ��رجِّ إل��ي��ك راه��ٍب راغ��ٍب
ب��َس��واءِ ذَنْ��ِب��ه م��ن ُم��ِق��رٍّا َب ت��ا وم��ن أص��رَّ م��ن م��ا ول��َع��ْم��ري

عي ترضُّ من ترى فيما تزهد أال خري، يف وأبقاك تحب، ما هللا أراك رأيت، فإن
تصنُّع وجه عىل وال طبيعة، وال بنحيزة مني ليس ذلك فإن في، وتضعُّ وتذلُّيل عي، وتخشُّ
ال ملن خاشع وال َمهني، وال ضارع غري من ع، وترضُّ ع وتخشُّ تذلُّل ولكنه تخدُّع، وال

ورشف. وِرفعة عز له ع الترضُّ ملن إال ذلك، يستحقُّ
فقال: الصلح بعد امللك عبد عىل الحارث بن ُزفر دخل قال: الهاليل حرب بن محمد
َمعارش أجبتموه ما شدَّ قال: ك. يرضُّ وال ينفعني ال ما فقال: اك؟ للضحَّ حبِّك من بقي ما
منعك فما قال: منه. فاتنا ما أدركنا كنَّا لقد آَسيناه كنَّا ولو نُواِسه، ولم أَجبْناه قال: قيس!
الشاعر: قال الدار. يوم عثمان ُمواساة من أباك منع الذي قال: املرج؟ يوم ُمواساته من

��ُح وُك��شَّ ح��اِس��دوَن ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى ق��وِم��ه أالئ��ِم م��ن ك��ري��ٍم ل��ك��لِّ

واحدة خصلًة عيلَّ اشِرتط فقال رجل صِحبني لو سعد: بن سليمان وقال قالوا:
العلم، املرء؛ بها يسود ِخصال أربع يُقال: وكان قال: تكذبني. ال لقلت: عليها، تَِزد وال

واألمانة. ة، والِعفَّ واألدب،

وجعفر الفضل — وكولده خالد بن كيحيى يكن لم يقول: املأمون وكان األسخياء. والِكرام األبِيناء،
١٢٠ه/٧٣٧م، سنة يف يحيى مولد وكان والشجاعة. والجود والبالغة الكفاية يف أحد — وموىس ومحمد

١٩٠ه/٨٠٥م. سنة الربامكة نكب حينما الرشيد حبس يف ومات
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الشاعر: وقال

ُع��س��ري ع��ل��ى نَ��داَك ع��ن نَ��ْف��ًس��ا َألط��يَ��ُب ف��إنَّ��ن��ي ث��ن��ائ��ي ع��ن نَ��ْف��ًس��ا ِط��ب��َت ل��ئ��ن
ُش��ك��ري إل��ى م��ن��ك اإلع��س��اِر ِة ِش��دَّ ع��ل��ى ح��اج��ٍة أع��َظ��َم َج��دواك إل��ى ف��ل��س��ُت

اآلخر: وقال

يُ��ع��ذَِر ال��َم��ذلَّ��َة ي��أَب وم��ن َس��ِخ��ط��َت؟ ِح��ي��اَض��ه ف��ِع��ف��ُت ذُالٍّ ُس��ْم��تَ��ن��ي أأْن
ف��اغ��ِف��ِر ت��ج��نِّ��ي��َك م��ن ول��ك��ْن ج��نَ��ي��ُت ِج��ن��اي��ٍة م��ن ال ُم��س��ت��رض��ي��ك أن��ا ف��ه��ا

قتادة: بن إياس وقال

َس��ع��ي��ُره��ا يَ��ُف��وُر ن��اٍر إل��ى َدع��اك أط��ع��تَ��ه ل��و م��ن ال��س��اداِت م��ن وإنَّ

اآلخر: وقال

يَ��ُس��وُد م��ن يُ��س��وَُّد م��ا ألم��ٍر ص��ب��اٍح ذي إق��ام��ِة ع��ل��ى ع��زم��ُت

الُهذيل: وقال

ط��وي��ُل َم��ط��َل��بُ��ه��ا َص��ع��داءُ ل��ه��ا ف��اع��َل��ْم األق��واِم ِس��ي��ادَة وإنَّ

بدر: بن حارثة وقال

تُ��غ��اِزلُ��ه وأن��َت ب��ُم��م��ِض��ي��ه ول��س��َت ف��أِم��ِض��ه داءٌ وْه��َو أم��س��ى ال��ه��مُّ إذا
ع��واِذلُ��ه ع��وََّق��ت��ه أم��ًرا راَم إذا ب��ام��ِرٍئ ال��ش��دي��دِة أْم��َر تُ��ن��ِزَل��ْن وال
ب��اِط��لُ��ه ال��رَّوِع أك��ثَ��ُر أف��ِرْخ ال��رَّوِع م��ن نَ��ْزوًة ب��ك نَ��زا إْن ل��ل��ف��ؤاِد وُق��ْل

اآلخر: وقال

ب��س��يِّ��ِد يَ��ظ��َف��روَن ل��و س��يِّ��ٍد إل��ى َل��ف��اق��ًة س��وَّدوك ب��َق��وٍم وإنَّ

آخر: وقال

يُ��ق��َس��ُم ال��ن��اِس ف��ي ال��ح��ظَّ ه��ذا ول��ك��نَّ ��ه��م ع��مَّ َف��ْض��َل��ك أنَّ ف��ي��ه��م ُس��ْدَت وم��ا
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بدر: بن حارثة وقال

ب��ال��س��ؤُدِد تَ��ف��رُِّدي ��ق��اءِ ال��شَّ وم��ن ُم��س��وَِّد غ��ي��َر ف��ُس��دُت ال��دِّي��اُر َخ��َل��ِت

ِحلمه. يُعَرف لم يغضب لم من املغرية: قال/قال تميم بن الفضل
الشاعر: وقال

��راِغ��ِم؟ ال��ضَّ األُس��وِد ب��ي��َن ف��ري��س��تَ��ه دائ��بً��ا يَ��ط��لُ��ُب ظ��لَّ ض��ب��ٍع ب��اُل وم��ا

اآلخر: وقال

يَ��ت��ذكَّ��را أن ل��ل��ُم��ش��ت��اِق بُ��دَّ وال وال��ِق��ل��ى ال��َه��ج��ِر ع��ل��ى ع��ه��ًدا ب��ه��ا ذَك��رُت

اآلخر: وقال

ال��ُع��ذُر بَ��َل��َغ إذا أم��ٍر ف��ي َل��وَم وال ُع��ذَْره��ا أب��َل��غ��ُت ال��نَّ��ْف��َس ش��َف��ي��ُت م��ا إذا

اآلخر: وقال

َص��ب��ُر يَ��ُك��ْن ل��م إذا َش��ك��وى م��ن بُ��دَّ وال َح��زام��ٍة ب��أم��ِر ��ك��وى ال��شَّ م��ا َل��َع��م��ُرك

اآلخر: وقال

َع��م��ِرو وأُمُّ وال��نَّ��وُم ال��م��اءُ ال��دَّه��ِر ع��ي��ُش ه��نَّ ث��الٌث ل��وال
ال��َق��ب��ِر َم��ِض��ي��ِق م��ن َخ��ِش��ي��ُت َل��َم��ا

ُزرارة: بن لقيط وقال

ال��دَّوْم ظ��لِّ ف��ي ال��ب��ارُد وال��َم��ش��َرُب وال��نَّ��وْم وال��ِع��ن��اُق ه��ذا َش��تَّ��اِن

الحباب]: [بن والبة وقال

وال��ُق��بَ��ْل ال��لِّ��ث��اِم وف��ي ِم ال��ُم��دا ف��ي إال ال��َع��ي��ُش م��ا
يُ��َح��ْل ال م��ا تَ��ُس��وُم��ه ـ��ِر ال��غ��ري��ـ ال��ظَّ��ب��ِي وإرادِة
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يحدِّث من وفيهم إال قوم إىل أجلس أن أريد كنت ما املدينة: أهل من شيخ وقال
الفرزدق. ويُنشد الحسن، عن

رشيًفا وال يَْمنة، طاق عليها امرأًة وال العني، ة ُمصربَّ امرأًة ترى ال ُمجيب: وقال
بعريًا. يَهنأ

وال نعله، معلًِّقا بالدُّهن، الشعر مفرَّق فتًى ترى فما الِفتيان ذهب براح: أبو وقال
خال وإن جِزع، ُعوِقب وإن َضغا، قَمَر إن صديق له صديًقا وال ِخطار،38 يف ديَكني
أن يُحِسن فتًى ترى وال ضِجر، حبسه طال وإن أقر، ُرضب وإن خنثه، فتًى بصديق

أمريه. يُخاطب وال قيده يف يمَيش
كان ما هزاِرمرد، وبساتني بَراقش، ُزقاق ترى َعباية: أبو قال الحسن: أبو قال
ولكن ال، قال: الِفتيان. صالح من هذا قلت: يخرتقونه. اليوم وهم بخفري، إال غالم يسلكه

فسادهم. من
أرغفة. أربعة قال: اثنني؟ يف اثنان كم العرائس: لُطفيل قيل قال: اليقطري

جردقتنَي. إنسان يأكل ما بقدر الباب عىل انتظرتك لرجل: رجل وقال
عبَّاس بن هللا عبد وجهه هللا كرَّم طالب أبي بن عيل أرسل قال: مصعب بن هللا عبد
طلحة تجد وإنك ألنَي، الزبري فإن طلحة؛ تأِت وال الزبري ائِت فقال: البرصة، قِدم ملا
له: وقل السالم، عليه فاقرأ أسهل. هي ويقول: الصعوبة39 يركب قرنه، عاقًصا كالثَّور
فأتيت قال: بدا؟40 مما عدا فما بالعراق، وأنكرتني بالحجاز عرفتني خالك: ابن لك يقول
قال ما وأبلغته ذلك. كل قلت: سفريًا؟ أم جئت أزائًرا لُبابة، ابن يا مرحبًا فقال: الزبري
واجتماع خليفة، ودم خليفة، عهد وبينك بيننا وقل: السالم، أبلِغه الزبري: فقال عيل،
أحلَّت، ما فتُِحل املصاحف، ونرش العشرية، ومشاورة مربورة، وأمٌّ واحد، وانفراد ثالثة،
كنت ما الزبري: فقال غوغاؤهم، الناس بني حرَّش الغد من كان فلما حرَّمت. ما وتُحرِّم

قتال. فيه يكون له جئنا ما ِمثل أن أرى

أجود. اخرتناه وما حظار، يف األصل: يف وكان مراهنة، يف خطار: يف 38

يركب النهج: يف الذي أسهل: هي ويقول الصعوبة يركب متعجرًفا. متغطرًسا يعني قرنه: عاقًصا 39

الذلول. هو ويقول الصعب
من أول هو الريض: الرشيف قال النهج. عن والتصويب لك، بدا األصل: يف كان بدا، مما عدا فما 40

منك. وظهر بدا كان عما رصفك الذي ما واملعنى: بدا. مما عدا فما أعني الكلمة، هذه منه سمعت
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جرير: قول الشعر جيِّد ومن قال:
َع��َص��ب��ص��ب��ا41 ُح��داءً تَ��ي��ٌم ُح��ِديَ��ت ل��ق��د ب��ِع��زٍَّة َزم��انً��ا تَ��ي��ٌم ��َرت ُع��مِّ ل��ئ��ن
ال��م��ن��يَّ��ب��ا42 ال��ف��ري��َس ��ون يَ��ُش��مُّ وت��ي��ٌم ب��غ��رٍة تَ��ي��ًم��ا ال��لَّ��ي��ُث يَ��ض��غ��َم��نَّ ف��ال

الداءة. العيون به تُكَحل الذي بامِليل لني كحِّ األعرابي: وقال
أحمر: ابن وقال

ال��ح��ن��ي��ن��ا43 ب��ه ال��ِج��رب��ي��اءُ تَ��ه��ادى ال��ُخ��زام��ى ذَف��ِر ق��ًس��ا م��ن وَه��ج��ٍل
ُج��ن��ون��ا44 ب��ه ال��خ��ازب��اُز وُج��نَّ ال��س��واري ال��َق��َل��ُع ��ُر تَ��ت��زخَّ ب��ه��ا
ع��ِس��ي��ن��ا وم��ا ن��َزل��َن وم��ا ل��ه��نَّ ي��ب��دو ح��ي��َن ت��خ��ش��ُع ال��ش��م��ُس ت��ك��اُد

الُخرضي: الحكم وقال

م��ج��ن��ون��ا وال��ِح��م��ى ِب��َع��ي��َه��َم بَ��ْق��ًال وت��ربَّ��َع��ت نَ��يُّ��ه��ا تَ��ظ��اَه��َر ُك��وٌم

النبات فخر وإذا جعدة، بني ومجنون عامر، بني ومجنون املرصوع، واملجنون:
الشنفرى:45 قال . ُجنَّ قد قيل:

ُج��نَّ��ِت ال��ُح��س��ِن م��ن إن��س��اٌن ُج��نَّ ف��ل��و وأن��َض��َرت واس��ب��ك��رَّت ��ت ودقَّ وج��لَّ��ت

شديًدا. سوًقا سيقت يعني عصبصبا: حداء تيم حديت 41

بالناب. املقتول املنيب: الفريس يعضن. فال يضغمن: فال 42

حنيفة: أبو قال الخزامى. ريح فيه منترش الخزامى: ذفر مكان. اسم قًسا: األرض. من املطمنئُّ الهجل: 43
البنفسج. كنور نَور لها الريح، طيبة الزهور، حمراء الورق، صغرية العيدان، طويلة عشبة والخزامى

والجنوب. با الصَّ بني تهبُّ ريح والجربياء:
الرياض. ذباب من رضب والخازبار: السارية. السحب تجتمع السواري: القلع تتزخر 44

وكان األزد، من وهو الشنفرى. من أعدى فيُقال: الَعْدو يف املثل به يَُرضب الذي هو الشنفرى: 45
بالمية املعروفة الالمية تُنَسب وإليه شاعًرا، هذا مع وكان فيهم، الغارات وأصحاب العرب شياطني من

أولها: التي الشنفرى إىل املنسوبة القصيدة إن ُدَريد: بن بكر أبو وقال العرب.

ألم��ي��ُل ِس��واك��م ق��وٍم إل��ى ف��إنِّ��ي َم��ِط��يِّ��ك��م ص��دوَر ��ي أمِّ ب��ن��ي أق��ي��م��وا

والطول. والفصاحة الحسن يف املقدَّمات من وهي قال: األحمر. لخلف هي
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أُم أو مجنونة فقال: طفًال، تُناغي حائط خلف من امرأًة اج الحجَّ وسمع قال:
عازب: بن ثُمامة أبو وقال صبي؟

ه��ائ��ِل أج��َرَب ِج��ل��َد ع��ل��ي��ن��ا يَ��َروَن ف��ك��أنَّ��م��ا ذاَق��ن��ا ق��د وك��لُّ��ه��ُم

الثعلبي: وقال

َض��ي��َغ��ِم األُس��ِد م��ن ِض��رغ��اٍم وَف��روَة س��ال��ٍخ أس��َوَد ِج��ل��َد م��نَّ��ا ال��ن��اُس ي��رى

األصمعي: وأنشدنا

ُج��َع��ْل ِل��ي��ٍط م��ن ��َص ُق��مِّ ك��أنَّ��م��ا َك��َم��ْل ق��د ُع��وٌد ��دَق��ي��ن ال��شِّ ُم��ن��ه��ِرُت

سوادي. من عليها ذررت بُنيًَّة يل إن العزيز: عبد بن لعمر نُصيب وقال
مروان بن محمد عمك وانظر مرص، عن هللا عبد أخاك تعزل ال للوليد: امللك عبد وقال
هللا عبد بن عيل وانظر إليك، منه إليه أحَوُج فأنت اج الحجَّ وأما الجزيرة، عىل فأِقرَّه

وعمه. أخاه وعزل بالسياط، عليٍّا فرضب خريًا. به فاستوِص
نخيلة: أبو وقال

وَع��ْم خ��اٍل م��ن ش��ئ��ُت ف��ي��م��ا ف��أن��ا ال��َع��َج��ْم ��ط��ُت وت��وسَّ س��ع��ٍد اب��ُن أن��ا

وأنشد:

ب��ُم��ع��َظ��ِم ال��ل��ي��ال��ي إح��دى نَ��َزَل��ت إذا ب��ُح��ك��ِم��ه��م اإلل��ُه يَ��رض��ى وَس��ٌط ُه��ُم

ِلتَُكونُوا َوَسًطا ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك وتعاىل: تبارك هللا قول من ذلك يجعلون
َشِهيًدا﴾. َعَليُْكْم الرَُّسوُل َويَُكوَن النَّاِس َعَىل ُشَهَداءَ

وأنشد:

ال��ُم��داِم َع��َرِق م��ن ك��اَن وأْخ��ٌو إل��ي��ه َس��بَ��َق��ت ُخ��لَّ��ٌة ول��وال
��الِم ل��ل��سَّ ال��ُم��ص��اِف��ُح يَ��دن��و ك��م��ا َم��ش��َرف��يٍّ ب��أب��يَ��َض ل��ه دَل��ف��ُت
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ضبَّة: بن يزيد وقال

إدراَك��ه��ا م��َض��ت إذا ت��س��ت��ط��ي��ُع ال م��أث��ورًة َم��ق��ال��ًة تُ��ب��ِديَ��نَّ ال

ميَّادة: ابن وقال

يُ��س��ت��َم��ُع ق��ي��َل م��ا إذا ق��وٍل وك��لُّ واس��ت��ِم��ع��وا ال��ق��وَل ُردُّوا ال��ن��اُس أيُّ��ه��ا ي��ا

جرير: وقال

يَ��ب��َرِح ل��م ق��اع��ٍد ك��آَخ��َر إالَّ ب��ُس��ح��رٍة إل��ي��ه ال��غ��ادي ال��ُم��دِل��ُج م��ا

هللا: عبد بن رشيك يف الَغنوي امِلنهال بن العالء وقال

ش��ري��ْك َم��ق��ال��ِت��ه ع��ن ف��يُ��ق��ِص��ُر ح��يٍّ��ا ك��ان ش��ري��ٍك أب��ا ف��ل��ي��َت
أب��وْك ه��ذا ل��ه ُق��ل��ن��ا إذا ع��ل��ي��ن��ا تَ��َدرِّي��ه ِم��ن ويَ��ت��ُرَك

الطائي: ِدثار بن طارق وقال

ال��ب��راذي��ِن أش��ب��اُه ال��ب��راذي��ِن ع��ل��ى يُ��زاِح��ُم��ن��ا ب��ب��غ��داٍد يَ��زاُل إْن م��ا
م��وزوِن غ��ي��ِر وق��وٍل إن��اٍث وم��ن ن��اج��ي��ٍة َس��ف��واءَ بَ��غ��ل��ٍة م��ن ش��ئ��َت م��ا
ِدي��ِن وال َع��ق��ٍل ب��ال ال��ُم��ل��وِك م��ن وَم��ن��زل��ًة أم��واًال ال��ل��ُه أع��ط��اه��م

الهاليل: ِدثار بن ُمنقذ وقال

تُ��ن��ِك��ُره��ا ل��س��َت ك��ن��َت وإْن ـ��َك م��ن��ـ س��َل��َف��ت َص��ن��ي��ع��ًة ت��ذُك��رنَّ ال
أذُك��ُره��ا ل��س��ُت ال��ده��ِر م��ن ي��وًم��ا ذُِك��َرت إْن تَ��ُق��وَل أْن ام��رٍئ ع��ن��َد
يُ��ك��دُِّره��ا ب��ه��ا م��نَّ��ا وإنَّ إم��ات��تُ��ه��ا إح��ي��اءَه��ا ف��إنَّ

عليه. حقوقك ويتذكر عندك، معروفه ينىس من صاحبك الحكماء: بعض قال
امِلنقري: َفروة بن ِمنقر وقال

ِل ف��تَ��ح��وَّ األذى داِر وع��ن ِس��واَك ف��َولِّ��ه َف��واتً��ا أم��ٍر م��ن ِخ��ف��َت وإْن
ف��اْج��َع��ِل نَ��ْف��َس��َك األع��م��اِل ص��ال��ِح ف��ف��ي نَ��ْف��َس��ه ي��ج��ع��ُل ح��ي��ُث إال ال��م��رءُ وم��ا
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حيث إال املرء وما فقال: املاء، عليه يُستقى ِبرذَون إىل ني46 ُجمَّ الحارث أبو ونظر
للراوية. يُجعل لم الِربذَون هذا هملَج لو نفسه، يجعل

وأنشد:

ال��ُه��م��وِم ط��ارُق يَ��ع��ت��ري��ه ال ن��ئ��وِم ف��تً��ى ك��لِّ ف��ي خ��ي��َر ال

وأنشد:

يُ��خ��ِل��ِف ل��م وإْن ُم��ق��ت��ِرنً��ا واه��ُج��ْره تَ��ع��ِرُف ال ك��َم��ن َح��س��ٍن أب��ا اج��ع��ل
يُ��ن��ِص��ِف ل��م م��ن ك��لِّ َة م��ودَّ واق��َط��ع وِص��ْل��ه��ُم ال��ُم��ن��ِص��ِف��ي��ن ال��ِك��راَم آِخ

جرير: بن بالل بن عقيل بن عمارة وقال

ودي��ن��اِر ي��ح��ي��ى إل��ى ُدِف��ْع��ن��ا ح��ت��ى يُ��س��ِل��ُم��ن��ا ل��ل��ِه ِع��ص��ي��انُ��ن��ا زاَل م��ا
وال��ن��اِر ل��ل��ش��م��ِس س��َج��دا ط��ال��م��ا ق��د ِث��م��اُره��م��ا يُ��ق��َط��ْع ل��م ُع��َل��ي��َج��ي��ِن إل��ى

املاء. وتبيعون النساء، وتُعريون العطاء، لتعترصون إنكم فقال: أعرابيٍّا أعرابي وشاتَم
الدؤيل: األسود أبو وقال

أك��يَ��ُس ف��ال��س��دُّ ال��س��دَّ ذكَّ��روَك ف��إْن بَ��يْ��ن��ن��ا ال��َم��ج��ازَة س��دُّوا ِج��ي��رٌة ل��ن��ا
أم��َل��ُس ال��خ��ط��اط��ي��ِف ُص��ْق��ُع ب��ه تَ��ِزلُّ ح��ائ��ٌط ب��ال��داِر أل��ص��ق��َت م��ا خ��ي��ِر وم��ن

وأنشد:

ال��ُح��بِّ س��ب��ُب ال��رَّدى أس��ب��اِب ف��أك��َرُم ال��رَّدى م��ن ب��دٌّ ل��ل��َم��رءِ يَ��ُك��ْن ل��م إذا

جميز، اسمه أن عنده والصواب اسمه، يف أخطئوا املحدثني أن الفريوزآبادي زعم جمني: الحارث أبو 46
مقسم: بن بكر أبي بقول ذلك عىل ُمستشهًدا

وال��م��ي��زا ال��ح��ك��م��َة أُوت��ي ق��د ج��م��ي��زا ال��ح��ارث أب��ا إنَّ

باسمه والتالعب به التندر باب من إال جميًزا الشاعر هذا اه سمَّ وما صحيح، جمني االسم أن وعندي
لغرابته.
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اآلخر: وقال

أط��َرِب ل��م ِغ��ن��اءَه َس��ِم��ع��ُت وإذا ح��دي��ثَ��ه َش��ِن��ئ��ُت ف��تً��ى َش��ِن��ئ��ُت وإذا

ِعكرمة: بن لكامل املرسوحي وأنشد

تَ��ج��رَّم��ا َح��وٍل رأُس م��ا إذا ووق��ٌت ُم��ن��َج��ٍز غ��ي��ُر َم��وِع��ٌد ع��اٍم ك��لَّ ل��ه��ا
وع��تَّ��م��ا أراَث خ��ي��ًرا وَع��َدت وإْن وق��ِت��ه ق��ب��َل أت��ى ش��رٍّا وَع��َدت ف��إْن

اآلخر: وقال

يَ��ِط��ي��ُر راِك��بُ��ه ال��ش��رَّ وأنَّ َري��ٌث ال��َخ��ي��ِر َس��ي��َر أنَّ ت��َر أل��ْم

يسري: بن محمد وقال

ال��َف��َل��ت��اِت ف��ي ي��ج��يءُ ال��س��روُر وت��رى ُج��م��ل��ًة ت��أت��ي ح��ي��َن ال��َم��ك��اِرُه ت��أت��ي

اآلخر: وقال

ف��أس��َرع��ا ال��ُم��ف��ِظ��ع��اِت ال��دواه��ي ب��بَ��ع��ِض ن��ح��َون��ا أق��بَ��َل ال��ش��اِم بَ��ِري��ُد م��ا إذا
أربَ��ع��ا ��ي��َر ال��سَّ أق��َص��َد خ��ي��ًرا ك��اَن وإْن ول��ي��ل��ًة ي��وًم��ا س��اَر ش��رٍّا ك��اَن ف��إْن

آخر: وقال

ال��نَّ��َك��ب��اُت ت��وال��ِت نُ��ِك��ب��ُت وإذا ب��دائ��ٍم ال��نُّ��ه��وُض ف��م��ا ن��ه��ض��ُت ف��إذا

آخر: وقال

ال��رؤي��ا ع��ِن ال��ح��دي��َث أص��ب��ح��ن��ا ن��ح��ُن إذا ح��دي��ِث��ن��ا ف��ُج��لُّ ال��رؤي��ا وتُ��ع��ِج��بُ��ن��ا
َع��ْج��ل��ى وأتَ��ت ت��ح��ت��ب��س ل��م َق��بُ��َح��ت وإْن وأب��ط��أْت َع��ْج��ل��ى ت��أِت ل��م َح��ُس��نَ��ت وإْن

مكوًدا، وَشملة سلوًكا، وصيصة َريوًضا، ُجلَّة قال: للشتاء؟ أعددت ما ألعرابي: قيل
وقيل الرِّعدة. ِشدة قال: للشتاء؟ أعددت ما آلخر: وقيل ُمجالحة. وناقة دفيئًا، وُقرمًصا
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الريح. إىل ذاك قال: عندكم؟ الربد كيف آلخر: وقيل كله. َسحٌر قال: ليلكم؟ كيف آلخر:
امُلَزني: أوس بن َمعن وقال

ه��واِن م��ن رب��ي��ع��َة بَ��ن��ي اْرِض م��َن نَ��ف��اه م��ا ح��ب��ي��ٍب وأب��ي ف��ال
م��ك��اِن ف��ي ال��ع��ش��ي��رِة م��ن وك��اَن ِغ��ن��اه إل��ى ال��غ��ن��يُّ ه��و وك��اَن
واِن غ��ي��ُر ُق��ض��اع��َة م��ن وَدع��ٌس ف��أزَع��ُج��وه ال��ُوش��اُة تَ��ك��نَّ��َف��ه
َه��ج��ان��ي ف��ق��د َه��ج��اه ق��د م��ن وأْن ��ي أُمِّ أب��ي��ه أُمَّ أنَّ ف��ل��وال
ش��ان��ي ول��ك��اَن ِم��ب��َردي َم��رارَة م��نِّ��ي َل��ذاَق أب��وه أب��ي وأنَّ
ل��س��ان��ي ع��ل��ى ال��رَّويُّ ب��ه يَ��ُم��رُّ ِه��ج��اءٌ م��نِّ��ي ألص��ابَ��ه إذًا
َرم��ان��ي س��اِع��ُده اش��ت��دَّ ��ا ف��ل��مَّ ي��وٍم ك��لَّ ال��رِّم��اي��َة أُع��لِّ��ُم��ه

اليهود: بعض وقال

ق��ان��ُع ال��َخ��ف��ِض ف��ي ال��ج��ثَّ��اُم ال��ع��ائ��ُل ب��ه ب��ال��ذي ل��ك أب��ا ال أرض��ى ك��ن��ُت ول��و
ص��ن��ائ��ُع ل��ل��رِّج��اِل وِع��ن��دي ع��ل��يَّ وأص��ب��ح��ْت ال��ه��م��وُم ع��ن��دي ق��َص��َرت إذًا

وغريهم املهالبة يف قيل ما ِذكر (11)

ال��م��ك��روِه ذوي ع��ن ال��َم��ك��ارِه َدْف��َع ��ل��وا تَ��ح��مَّ ال��ِك��راَم ال��َم��ه��ال��ب��َة إنَّ
ُوج��وِه ب��ُح��س��ِن أخ��الٍق وك��ري��َم ح��دي��ِث��ه��م ب��ُح��س��ِن ق��دي��م��ه��م زانُ��وا

سفيان: أبي بن معاوية يف العدوي الجهم أبو وقال

ولِ��ي��ن��ا َك��َرًم��ا م��ن��ه��م��ا ف��نَ��خ��بُ��َر ح��ال��تَ��ي��ه ل��نَ��خ��بُ��َر نُ��ق��لِّ��بُ��ه
أب��ي��ن��ا ع��ل��ى نَ��ِم��ي��ُل إذا نَ��ِم��ي��ُل ك��أنَّ��ا ج��وان��ِب��ه ع��ل��ى نَ��ِم��ي��ُل

الشكل: هذا يف اآلخر وقال

واح��ِد ي��وٍم ب��بَ��الءِ أْج��ِزه ال َس��ع��يَ��ه س��ي��ٍف ب��َن َع��ل��ق��م��َة أْج��ِز إْن
ال��واج��ِد ال��غ��ن��يِّ إل��ى ال��ه��ديِّ رمَّ ��ن��ي ورمَّ ال��ص��ب��يِّ ُح��بَّ ألَح��بَّ��ن��ي
ب��ارِد ب��م��اءٍ م��س��ع��وٍد آِل م��ن ف��نَ��َق��ع��تُ��ه��ا غ��ل��ي��ل��ت��ي ش��َف��ي��ُت ول��ق��د
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األخنس: بن بَُكري وقال

َم��ح��ِل َس��ن��ٍة ف��ي ال��داِر بَ��ِع��ي��َد ف��ق��ي��ًرا ش��ات��يً��ا ال��م��ه��لَّ��ِب آِل ع��ل��ى ن��َزل��ُت
أْه��ل��ي ح��ِس��ب��تُ��ه��ُم ح��ت��ى وإك��راُم��ه��م واف��ت��ق��اُده��م إل��ط��اُف��ه��م ب��ي زاَل ف��م��ا

أخرى: له كلمة يف وقال

ال��م��دلَّ��ِل ك��ال��ص��ب��يِّ ف��ي��ه��م ف��أص��ب��ح��ُت ��ٍة َج��مَّ تَ��ج��اِرَب ذا ش��ي��ًخ��ا ك��ن��ُت وق��د

فقال: غالم وهو املهلََّب ورأى

ِم��ث��ُل ل��ه ي��ك��وَن ال ح��ت��ى ويَ��ب��َرَع َس��َرواِت��ه��م يَ��ُس��ْد ل��م إن ب��ه ُخ��ذون��ي

عنه: تعاىل هللا ريض الصدِّيق بكر أبي ولد من هللا عبد بن طلحة يف الحزين وقال

��ف��ارا ال��سِّ ت��س��ت��ح��قُّ ُج��م��ال��ي��ًة أع��ط��ي��تَ��ن��ي َط��ْل��َح ي��ا تَ��ُك ف��إْن
ِم��رارا ول��ك��ْن َم��رَّتَ��ي��ن وال َم��رًَّة ل��ي نَ��ف��ُع��ك ك��ان ف��م��ا

الطََّمحان: أبو وقال

َرذِل ك��لَّ وأت��رُك ل��ق��ي��تُ��ه��ُم َرك��ٍب ك��لِّ ف��ي م��ال��ًك��ا س��أم��دُح
وبُ��ْزِل ُس��ُدٍس ِج��لَّ��ٍة ِع��ظ��اٍم َم��خ��اٍض م��ن وال��بَ��ك��ارُة أن��ا ف��م��ا
أه��ل��ي ون��س��ي��ُت م��ن��ك��ُم ك��أن��ي ث��ي��اب��ي ك��البُ��ك��ُم ع��َرَف��ت وق��د
وأص��ِل ف��رٍع م��ن ش��ئ��َت م��ا ل��ه��ا ِزن��اٌد َش��م��ٍخ ب��ن��ي م��ن نَ��َم��تْ��ك��م

الشغب: أبو وقال

��الس��ِل ال��سَّ ف��ي ُم��وثَ��ًق��ا ث��ق��ي��ٍف أس��ي��ُر تَ��ع��َل��م��ونَ��ه ق��د ال��ن��اِس خ��ي��َر إنَّ أال
ال��ُم��ت��ث��اِق��ِل َوط��أَة وأوط��أت��م��وه خ��ال��ًدا ال��س��ج��َن أع��َم��رتُ��م ل��ئ��ن َل��َع��م��ري
ال��ن��واف��ِل ك��ث��ي��َر َغ��م��ًرا ال��لُّ��ه��ا وُم��ع��ط��ي ��ٍة ُم��ِل��مَّ ب��ك��لِّ ��اًض��ا ن��هَّ ك��اَن ل��ق��د
ال��ق��ب��ائ��ِل ف��ي م��ع��روَف��ه تَ��س��ِج��ن��وا وال اس��َم��ه تَ��س��ِج��ن��وا ال ال��َق��س��ريَّ تَ��س��ِج��ن��وا ف��إْن
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ورقاء: بن عتَّاب بن خالد يف همدان أعىش قول الباب هذا ومن

م��اِج��ِد واب��ُن م��اج��ٌد وق��ال��وا ع��ل��ي��َك ط��يِّ��بً��ا ب��ال��َغ��ي��ِب ال��ن��اِس ث��ن��اءَ رأي��ُت
ب��ائ��ِد غ��ي��ُر ِذك��ُره ِب��ن��اءً بَ��نَ��ي��تُ��م إنَّ��ك��م ل��ل��َم��ج��ِد ��اِم��ي��َن ال��سَّ ال��ح��ارِث ب��ن��ي
ال��ق��ص��ائ��ِد ف��ي خ��ال��ًدا س��أط��ري ب��أنِّ��ي واع��َل��م��وا ال��ل��ُه أع��ط��اك��م ِل��م��ا ه��ن��ي��ئً��ا
خ��ال��ِد ِم��ث��ُل ل��ه يَ��ب��ق��ى م��ن م��اَت ف��م��ا ل��س��ب��ي��ِل��ه َم��ض��ى ع��تَّ��اٌب يَ��ُك ف��إْن

األسدي:47 ُمَطري بن الحسني قول الشكل هذا ومن
َم��ربَ��ع��ا48 ثُ��مَّ َم��ربَ��ًع��ا ال��َغ��وادي َس��َق��ت��َك ل��َق��ب��ِره وُق��وال َم��ْع��ٍن ع��ل��ى ��ا أِل��مَّ
َم��وِض��ع��ا ��م��اح��ِة ل��ل��سَّ ُخ��طَّ��ت األرِض م��ن ُح��ف��رٍة َل أوَّ ك��ن��َت َم��ع��ٍن َق��ب��َر أي��ا
ُم��ت��َرع��ا وال��ب��ح��ُر ال��بَ��رُّ م��ن��ه ك��اَن وق��د ُج��وَده واَري��َت ك��ي��ف َم��ع��ٍن َق��ب��َر وي��ا
تَ��ص��دَّع��ا ح��ت��ى ِض��ق��َت ح��يٍّ��ا ك��ان ول��و م��يِّ��ٌت وال��ج��وُد ال��ج��وَد وِس��ع��َت ق��د ب��ل��ى
أج��دع��ا ال��َم��ك��ارِم ِع��رن��ي��ُن وأص��ب��َح وال��ن��دى ال��ج��وُد م��ض��ى َم��ع��ٌن م��ض��ى ��ا ف��ل��مَّ
َم��رتَ��ع��ا َم��ج��راه ��ي��ِل ال��سَّ ب��ع��َد ك��اَن ك��م��ا م��وتِ��ه ب��ع��َد م��ع��روِف��ه ف��ي ِع��ي��َش ف��تً��ى
تَ��ت��َض��ع��ض��ع��ا ب��أْن َم��ع��ٍن م��ن ج��زاُؤك يَ��ُك��ْن وال ع��ن��ه ال��ع��بَّ��اس أب��ا تَ��ع��زَّ
س��ع��ى وم��ا أب��وَك أس��دى م��ا ِم��ث��ُل ل��ه ال��ذي وال ال اب��نَ��ه ك��ن��َت م��ن م��اَت ف��م��ا
وُظ��لَّ��ع��ا َص��ْرع��ى األذق��اِن ع��ل��ى ف��أض��َح��وا ض��الِل��ه��م م��ن ش��أَوه أن��اٌس تَ��م��نَّ��ى

الدولتني ُمخَرضمي من متقدًما، فصيًحا راجًزا شاعًرا كان بالوالء. أسدي األسدي: مطري بن الحسني 47
وهللا ُعبيدة: أبو قال البادية. وأهل األعراب مذهب كالمه ويف زيه يف يذهب وكان والعباسية. األموية

قوله: يف ُمَطري بن الحسني قاربت الشعراء أن لوددت

ع��ق��وُده��ا زيَّ��نَ��ت��ه��ا ��ا م��مَّ ب��أح��س��َن ع��ق��وَده��ا زان��ت األوس��اِط م��خ��ص��رُة
ُخ��دوُده��ا وِب��ي��ٍض ن��واص��ي��ه��ا وُس��وٍد ��ه��ا أُك��فُّ وُح��ْم��ٍر تَ��راق��ي��ه��ا ب��ُص��ف��ٍر

شجاًعا وكان والعباسية. األموية الدولتني يف الوالة كبار من كان الشيباني. زائدة بن معن هو معن: 48

ريض أن بعد سجستان املنصور جعفر أبو ه والَّ ُمبينًا. شاعًرا وكان كريًما، وجواًدا مغواًرا وفارًسا بطًال
داره يف كان وبينا العطاء. لهم ويُجِزل يُجيزهم فكان الشعراء، بها وقصده وأحوال، آثار فيها وله عنه،
ابن فتتبَّعهم يحتجم، وهو فقتلوه الخوارج من جماعة بينهم اندسَّ اإلصالح بعض له يعملون ُصناع

١٥١ه/٧٦٨م. سنة بست بمدينة قتله وكان بأرسهم، قتلهم حتى زائدة بن مزيد بن يزيد أخيه
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َمزيَد:50 بن يزيد يف الوليد49 بن ُمسلم قول ِمثُل وهذا
األخ��ط��اُر51 ُدونَ��ه تَ��ق��اَص��َر َخ��ط��ًرا ض��ري��ُح��ه اس��ت��س��رَّ ب��بَ��رَدع��َة َق��ب��ٌر
يُ��ع��اُر52 ل��ي��س ال��ده��ِر ك��ُع��م��ِر ُح��زنً��ا ب��ع��َده َم��َع��دٍّ ع��ل��ى ال��زم��اُن أب��ق��ى
األم��ص��اُر53 نُ��زَّاَع��ه��ا واس��ت��رَج��َع��ت ال��ِغ��ن��ى أح��الَس اآلم��اُل ب��ه ن��َق��َض��ت
واألوع��اُر ال��س��ه��ُل ع��ل��ي��ه��ا أثْ��ن��ى ُم��زن��ٍة َغ��وادي ذَه��بَ��ت ك��م��ا ف��اذَه��ْب

وغريهم مروان بني حديث من األدب من حروف ِذكر (12)
الصالحة. الرؤيا عنه ُرفعت العلم يف الرجل رسخ إذا قيل:

الحاجب: فقال يلحنان، فجعال َرجالن العزيز عبد بن عمر عند كان قال: َمسلمة
منهما. يل آذى أنت عمر: قال املؤمنني. أمري أوذيتما فقد ُقوما

— ضباع لها يُقال باليمن قرية من — ضباعي رجٌل زياد ام ُقدَّ قعد قال: املدائني
مغربها، ِقبَل من مرشقها باب عملت كنت لو األمري، أيها له: فقال داره، يبني وزياٌد
كتاب من ليست إنها قال: الفصاحة؟ هذه لك أنَّى فقال: َمرشقها. ِقبَل من َمغربها وباب

رش. الثاني َويَلك، فقال: العقل. ذكاوة من ولكنها حساب، وال

حسن االفتنان، كثري ُمبِدًعا، شاعًرا وكان األنصار، موىل كان الغواني. رصيع ب يُلقَّ الوليد: بن مسلم 49

وأخوه هو وكان بالكوفة. ونشأ ُولد العباسية. الدولة شعراء ُمتقدمي من وكان القول، يف ف الترصُّ
ذلك بعد اختص ثم زياد، بن منصور بن ومحمد الشيباني مزيد بن يزيد إىل ُمنقطعني األعمى سليمان
مسلم وترجمة ٢٠٨ه/٨٢٣م. سنة تُويف وبها بجرجان، املظالم ديوان الفضل فقلَّده سهل، بن بالفضل

شاء. من هناك إليها فلريجع األغاني»، «مهذب كتاب يف كافيًا بسًطا مبسوطة
من وكان املشهورين، األمراء من وكان ِذكره، املار زائدة بن َمعن أخي ابن كان مزيد: بن يزيد 50

محاربة يف وبالؤه يزيد ولوال أذربيجان. إليه ضم ثم أرمينية الرشيد ه والَّ الذروة. يف والكرم الشجاعة
شأنها، غري الشأن من العباسية للدولة لكان الرشيد سلطان عىل الخارج الشيباني طريف بن الوليد

١٨٥ه/٨٠١م. سنة يزيد تُويف أرادوا. ما منها الربامكة ولبلغ
أرسرضيحه. بحلوان قرب األمايل: يف الذي فجاَريناه. بالدال َخلِّكان ابن ضبطها وقد بربذعة، األصل: يف 51

ربيعة. عىل الزمان أبقى األغاني: مهذب ويف األعيان َوَفيات يف الذي 52
باألمايل: الذي 53

األمصاُر نُزاَعها واستعجلت إقامٍة نفَض األحالس بك نفضت
األعيان: وفيات يف والذي رؤادها. واسرتجعت املهذب: يف والذي

… زوارها واسرتجعت الغنى آمال األحالس بك نقضت

635



والتبيني البيان

أن فإما أخي؛ أُماري ال ليىل: أبي بن الرحمن عبد قال قال: الحكم، عن ُشعبة،
أُغِضبه. أن وإما أكِذبه

للكربى. الصغرى تُرَكت ُحرمتان اجتمعت إذا قال: الزِّناد أبي ابن
كان إذا كمل؛ فقد أربًعا الطعام جمع إذا قال: ُسْلمي، واسمه الُهذيل، بكر أبي وعن

آخره. عىل وُحمد أوله، عىل هللا ي وُسمِّ األيدي، عليه وكثرت حالًال،
قميئة: ابن وقال

ط��ع��اِم إن��اءِ ف��ي أيْ��ٍد ب��ي��َن ي��ٌد َض��ي��رًة تَ��ِض��ي��ُرك ال ك��فٍّ وأه��َوُن
َق��ت��اِم ذاُت َغ��بْ��راءُ ب��ه��ا أتَ��تْ��ك ب��َق��ْف��رٍة غ��ري��ٍب أو ق��ري��ٍب م��ن ي��ٌد

َعجَرد: اد حمَّ وقال

ال��ف��اس��دْة ال��ِم��ع��دَة يُ��ص��ِل��ُح ب��م��ا ِخ��ب��رٍة ذو ��ل��ِت ال��صَّ أب��و ُح��بَ��ي��ٌش
واح��دْة أْك��ل��ًة ف��ع��وََّده��م أص��ح��اِب��ه تُ��ْخ��م��َة تَ��خ��وََّف

املراثد: ُسَويد وقال

��ُل يَ��ت��أمَّ ل��م��ن بَ��ص��ائ��ُره وبَ��َدت ش��كَّ��ه ب��يَّ��َن األم��ُر م��ا إذا إنِّ��ي
ال��َك��ل��َك��ُل ال��ص��م��ي��ِم َح��رِّ م��ن وأل��حَّ إخ��واِن��ه��م م��ن ��ع��ف��اءُ ال��ضُّ َ وتَ��ب��رَّأ
أج��َم��ُل ه��ي ل��لَّ��ت��ي ال��ح��ف��ي��ظ��ِة ع��ن��َد ب��ي ِت ال��َخ��الَّ أرأُف ه��ي ال��ت��ي أدَُع

العصا باب يف يُكتب ومما (13)
الغدير]:54 بن ان حسَّ [قال

تَ��غ��يَّ��ُر⋆ َج��َع��ل��َت ل��ق��د ال��غ��دي��ِر اب��َن ي��ا واس��ٍط بُ��ْرق��ِة يَ��وَم أُم��ام��ُة ق��ال��ت

صاحب ذَكرها لطيفة قصٌة األبيات ولهذه فأثبتناه. معرفة، وال نكرة ال الشاعر، اسم األصل يف ليس 54
شيًخا الغدير بن حسان أدركت قال: األنصاري، يعقوب بن مجمع حدَّثني قال: بسنده، الذيل يف األمايل
فتاًة فيهم فرأيت بكر، بن جشم بني من سائرة سارت قال: فحدَّثني وأحسنهم، الشيوخ أجمل من كبريًا
فإني بيننا، الدهر فرضب تزويجها، يل يُقدر فلم أخطبها، فكنت حسنًا، مثلها العرب نساء يف رأيت ما
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أخ��َض��ُر55 وُغ��ص��نُ��ك ش��ب��ي��ب��تُ��ه ذه��بَ��ْت ال��ذي ال��م��اض��ي زم��اِن��ك ب��ع��َد أص��ب��ح��َت
تُ��س��ت��خ��بَ��ُر56 وال خ��ي��ًرا تَ��ب��ت��غ��ي ال وُم��ش��يَّ��ًع��ا ال��َع��ص��ا ِدع��ام��تُ��ك ش��ي��ًخ��ا

قوله: إىل األخري البيت ويُضم

ف��يَ��ع��َج��ب��ا ع��ج��ي��بً��ا ش��ي��ئً��ا ي��رى وأالَّ ال��نَّ��دى إل��ى ي��راَح أالَّ ال��ف��ت��ى وُه��ل��ُك
أش��يَ��ب��ا ال��رأِس أص��َل��َع رآن��ي م��ا إذا يَ��ل��َق��ن��ي ال��ظُّ��الم��َة م��ن��ي ي��ب��ت��غ��ي وم��ن

ِهم: لشيٍخ وقيل الَعجب. من ب التعجُّ ترُك الَعجب من أعَجُب الحكماء: بعض وقال
باألعاجيب. أسمع قال: تشتهي؟ يشءٍ أيَّ

وأنشد:
ال��َم��رتَ��ِع م��ن ال��ِم��راِث ق��ري��ُب ال��ِخ��واِن َج��دي��ُب ال��ِب��ط��اِن ع��ري��ُض
أج��َم��ِع ل��َم��أَك��ِل��ه ونِ��ص��ٌف ل��ِك��ْري��اِس��ه ال��ن��ه��اِر ف��ِن��ص��ُف

قوله: العصا إىل يُضم ومما

ال��َع��ذِب ل��َم��ش��َرِب��ه ورَّاًدا ك��ن��ُت ل��ق��د ��ب��ا ال��صِّ َم��ن��َه��ِل ع��ن ُح��لِّ��ئ��ُت ل��ئ��ن َل��َع��ْم��ري
ال��رَّط��ِب ال��ن��اِع��ِم ال��ب��ان��ِة ك��ُغ��ص��ِن أِم��ي��ُس اله��يً��ا بُ��رَدي��ِن ب��ي��َن أغ��دو ل��ي��ال��َي

ورأت إيلَّ ُدفعت فلما عني، تسأل عجوٌز بها وإذا ساروا، قد أهلوها إذ بالدي لفي سنًة بأربعني ذلك بعد
وقد فيها، قويل فذلك قال: وِرشب! عليك الدهر أكل لقد قالت: نعم. فقلت: الغدير؟ ابن أأنت قالت: ِكَربي

إلخ. … أمامة قالت ت: وتغريَّ أيًضا كربت
تنكر. األمايل: ذيل يف ⋆ تغري،

األمايل: ذيل يف الذي 55

أخَرضُ وُغصنُك شبيبتُه ولَّت الذي الغضِّ شباِبك بعَد أصبحَت

قوله: األصل يف الذي البيت هذا وبعد 56

امَلنظُر عنه وينُب تَزُعِمنَي ما يَعرتْف ْر يُعمَّ َمن أْن فأجبتُها
ويبكُر الزماُن به عيلَّ يَْرسي تِني عريَّ ما شبيَه رأيُت ولقد
أكهُر ال ُمكرًَّما وكنُت أهيل وملَّني اليسريُ يُغضبُني وجعلُت

األصغُر بَنيَّ من الجماعِة نحَو وقاَدني الصغرِي الَقعِب يف وِرشبُت
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��رِب وال��شَّ وال��ُم��دام��ِة ال��َغ��وان��ي وَوص��ِل ال��رَّْك��ِب م��َع ال��ِق��الِص َس��ي��ِر ع��ل��ى س��الٌم
ال��َق��ل��ِب َش��ه��وِة أو ال��َع��ي��نَ��ي��ِن ن��ظ��ِر ِس��وى بَ��ق��يَّ��ٌة م��ن��ه تَ��ب��َق ل��م ام��رٍئ َس��الَم

زرارة: ألخيه ذبيان بن حاجب وقال

ط��وي��ُل ُزراُر ي��ا َه��ج��ٌر ال��ق��ب��ِر وف��ي ه��َج��رتَ��ن��ي ح��تَّ��ى ال��م��وِت َم��ج��يءَ ع��ِج��ل��ُت

اآلخر: وقال

ق��ل��ي��ُل ال��ِك��راُم ح��ي��ِن ع��ل��ى ك��ري��ٌم أنَّ��ن��ي ال��ل��ُه َع��ْم��َرِك ي��ا تَ��ع��َل��م��ي أل��ْم
بَ��ِخ��ي��ُل يُ��ق��اَل أْن وأخ��زى ج��واٌد ُم��ق��ِت��ٌر ق��ي��َل إذا أخ��زى ال وأنِّ��َي
َوُص��وُل ��ال��ح��اِت ال��صَّ ب��ال��ِخ��ص��اِل ل��ه ف��إنَّ��ن��ي ط��وي��ًال َع��ْظ��م��ي يَ��ُك��ْن وإالَّ
ط��وي��ُل يُ��ق��اَل ح��تَّ��ى ب��ع��ارف��ٍة ف��َض��ل��تُ��ه��م ال��طِّ��واِل ال��َق��وِم ف��ي ك��ن��ُت إذا
ُع��ق��وُل ال��ُج��س��وِم ُح��ْس��َن يَ��ِزْن ل��م إذا وُط��ولِ��ه��ا ال��ُج��س��وِم ُح��س��ِن ف��ي خ��ي��َر وال
أُص��وُل تُ��ح��ِي��ه��نَّ ل��م إذا تَ��ُم��وُت ط��وي��ل��ٍة ُف��روٍع م��ن رأيْ��ن��ا وك��ائ��ْن
ف��َج��ِم��ي��ُل َوج��ُه��ه ��ا وأمَّ ف��ُح��ل��ٌو َم��ذاُق��ه ��ا أمَّ ك��ال��م��ع��روِف أَر ول��م

زيد: بن زياد وقال

ف��أق��َص��را تَ��ن��اه��ى أم ف��أْم��ل��ى أط��اَل ع��ن��َده تَ��ن��اَه��ي��ُت ِع��ل��م��ي ان��ت��ه��ى م��ا إذا
ُم��خ��ِب��را ال��م��رءُ غ��يَّ��َب ��ا ع��مَّ ال��ِف��ع��ُل ك��ف��ى ِف��ع��لُ��ه ال��م��رءِ غ��ائ��ِب ع��ن ويُ��خ��ِب��ُرن��ي

آخر: وقال

َم��خ��اِرُج��ه ك��ث��ي��ًرا ك��ان��ت وإْن ونَ��وًك��ا ح��م��اق��ًة إال يَ��زداُد ف��م��ا أِب��رُّ

الرِّقاع:57 ابن وقال

وِس��ن��اَده��ا م��ي��َل��ه��ا أُق��وِّم ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��ا أج��َم��ُع ِب��تُّ ق��د وق��ص��ي��دٍة

النَّوكى، إىل رجٌع (٥) – اللحن باب – الثاني [الجزء ٢٣ رقم هامش يف بتمامها القصيدة راجع 57

.[٤٤ رقم الهامش
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ُم��ن��آَده��ا ِث��ق��اُف��ه يُ��ِق��ي��َم ح��ت��ى ق��ن��اِت��ه ُك��ع��وِب ف��ي ��ِف ال��م��ث��قِّ نَ��َظ��َر
أزداَده��ا ل��َك��ي واح��دٍة ح��رِف ع��ن ع��اِل��ًم��ا أس��أُل ل��س��ُت ح��ت��ى وع��ِل��م��ُت

األعراب: بعض وقال

إَح��ِن ذوي ق��وٍم م��ن ��م��ات��ُة ال��شَّ أو ��َدن��ي تَ��ص��عَّ أق��واٍم َم��س��رَُّة ل��وال
يَ��ُك��ِن ل��م ال��ل��ُه َق��ض��اه أم��ًرا وأنَّ َم��ب��اِرِك��ه��ا ف��ي إبْ��ل��ي أنَّ س��رَّن��ي م��ا

اآلخر: وقال

ُص��دوِد وف��يَّ ن��ي ِخ��الَّ وأُك��ِرُم ال��ه��وى أت��بَ��ُع ال ثُ��م أله��وى وإنِّ��ي
ج��م��وِد ال��بُ��ك��اءِ بَ��ع��ِض ع��ن ال��َع��ي��ِن وف��ي ِغ��ل��ظ��ٌة ال��ت��ع��رُِّض بَ��ع��ِض ع��ن ال��نَّ��ْف��ِس وف��ي

: ُكثريِّ وقال

نَ��ذي��ُره��ا ال��َك��الِم ُع��وَر ويُ��ن��ِذُره��م ع��ن��َده ��َم ال��ت��ب��سُّ يُ��خ��ُف��وَن ال��ق��وَم تَ��رى
ُم��ِش��ي��ُره��ا ُم��ق��ًص��ى ال��نُّ��ص��ِح ك��ِل��م��اُت وال ع��ن��َده ي��ؤثَ��رَن ال��ق��وِل ه��اِج��راُت ف��ال

: امُلقشعرُّ وقال

ح��اِض��ُره أن��ا وًغ��ى ف��ي ِرج��اٍل وَص��ْرع��ى ال��ق��ن��ا ِق��َص��َد أرى أْن ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��رُّ

الُكَميت: وقال

يُ��ج��اِل��ُده��ا َف��ي��َل��ٌق أو ال��ِورِد ف��ي خ��ام��س��ٍة ِذي��اُد م��ن��ه��ا أح��َس��ُن

َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب قال وتعاىل تبارك هللا أن لوال له: كالم يف ِمخراق بن صالح وقال
أكرهه. ال أني ألنبأتكم َلُكْم﴾ ُكْرٌه َوُهَو اْلِقتَاُل

اآلخر: وقال

��ِع��ْق ال��صَّ اب��ِن ع��ل��ى نَ��ْف��س��ي وأك��َره��ُت ألرب��اِب��ه��ا ال��رِّك��اَب ت��رك��ُت
يُ��ع��ت��نَ��ْق ال ال��ف��وارِس وب��ع��ُض ل��ه ِوش��اًح��ا ي��ديَّ ج��ع��ل��ُت
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َروح فقال امُلنذر؟ بن النُّعمان أُم من مجلسه: يف يوًما العزيز عبد بن عمر قال قال:
إذنه. أحِسْن حاجُب يا ذلك، ليُقال إنه قال: ُعقاب. بنت َسلمى امللك: عبد بن الوليد بن
يف يق الضِّ غريهم؛ يف منها أقبَُح الناس من أصناف عرشة يف ِخصال عرش قالوا:
األبرار، يف والغضب العلماء، يف والخديعة القضاة، يف والكذب األرشاف، يف والغدر امللوك،
والفخر الفقراء، يف والزهو األطبَّاء، يف واملرض الشيوخ، يف والسفه األغنياء، يف والحرص

الُقراء. يف
وأنشد:

وال��َه��ْض��ِب ُدوم��َة ب��ي��َن ش��م��ٍس ع��ب��ِد بَ��ن��ي ِب��غ��ارٍة ��وا وأُمُّ َع��ق��ًال تَ��ق��بَ��ل��وا وال
َرْط��ِب َح��ن��َظ��ٍل ف��ي ال��ق��وِم ِب��ه��اِم يَ��َق��ع��َن ك��أنَّ��م��ا ال��َم��ش��َرف��يِّ ُص��دوَر وُه��زُّوا

الَحَكمي: قوُل امُلقشعر وبيت الُكميت بيت إىل ويُضم

َوتِ��ِد ع��ل��ى ب��ه ��ا ُم��ِل��حٍّ ـ��ِف��ه��ِر ب��ال��ـ ان��ك��ب��اب��ك م��ن ِع��ن��ِدي أح��َس��ُن
ِب��يَ��ِد ف��ٍم إل��ى ك��أٍس وس��ي��ُر أُذٍن ع��ل��ى ري��ح��ان��ٍة ُوق��وُف

ثابت: بن ان حسَّ يقول هذا غري باٍب ويف

ل��ئ��ي��ُم َغ��ي��ٍب ب��َظ��ه��ِر َل��ح��ان��ي أم تَ��ي��ٌس ب��ال��َح��زِن أنَ��بَّ أُب��ال��ي م��ا

وأنشدوا:

األق��واال ��ُل يَ��ت��ن��حَّ ب��َع��ِض��ي��ه��ٍة يَ��ْغ��ت��ابُ��ن��ا ُط��َوي��ل��بً��ا أنَّ ُخ��بِّ��رُت
َف��ب��اال ال��ح��ويِّ ُع��رٍض ف��ي ق��اَم أم أَه��ج��اه��ُم نَ��ه��َش��ٍل س��ادَة ض��رَّ م��ا

املعنى: هذا يف الفرزدق وقال

ال��بَ��ح��راِن تَ��ن��اَط��َح ح��ي��ُث بُ��ْل��َت أم أَه��َج��وتَ��ه��ا وائ��ٍل تَ��غ��ِل��َب َض��رَّ م��ا

املعنى: هذا يف اآلخر وقال

ب��َح��َج��ْر ُغ��الٌم ف��ي��ه َرم��ى أْن زاخ��ًرا أم��س��ى ال��بَ��ح��َر يَ��ِض��ي��ُر م��ا
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العصا باب يف يُزاد ومما (14)

الخطفى: بن جرير قول

ُش��ه��وُد وُه��ْم يُ��س��ت��أَم��روَن وال تَ��ي��ٌم تَ��ِغ��ي��ُب ح��ي��َن األم��ُر ويُ��ق��ض��ى
ت��ذوُد ع��ًص��ا ب��أيِّ تَ��دري ف��م��ا ت��م��ي��ٍم ب��ن��و َع��ص��اك س��َل��بَ��ت وق��د

نَضلة: بن َعرفطة بن الحسن وقال

ك��اِذبُ��ه أن��َت ال��ذي ال��ش��يءَ وت��ح��دي��ثُ��ك وِض��نَّ��ٌة ال��ص��دي��ِق ف��ي بُ��غ��ٌض ِل��يَ��ه��ِن��َك
غ��اِل��بُ��ه ��وِت ال��صَّ راِف��ُع ��ب��اِب ال��سِّ ش��دي��ُد ال��ثَّ��ن��ا نَ��ِط��ُف ال��َخ��ن��ا ِم��ه��داءُ وأنَّ��ك
ج��اِن��بُ��ه يُ��ك��َرُه ��رِّ ال��شَّ وِم��ث��ُل بَ��الَك ص��اح��ٍب ك��لِّ إل��ى م��ش��ن��وءٌ وأنَّ��ك
ص��اِح��بُ��ه ��َض ُغ��مِّ ال��ن��اِس بُ��غ��ِض ِم��ث��َل وال ال��رَّدى إل��ى أدن��ى ال��َج��ه��ِل ِم��ث��َل أَر ول��م

التغلبي: ُخرجة بن قتادة وقال

ل��ي��ا ُق��ل��تُ��م��ا م��ا أن��ك��رُت ال��لِّ��وا ب��ه��ي��را انَّ��ن��ي ل��َو ��ل��س��َل��ي��ن ال��سَّ ي��وَم خ��ل��ي��ل��يَّ
ن��ائ��ب��ا ك��ن��َت إذا ذُلٍّ م��ن نَ��ِص��ي��بَ��ك ص��اِح��ب��ي ق��اَل م��ا أنْ��َس ل��م ول��ك��نَّ��ن��ي

نَضلة: بن خالد وقال

وط��يِّ��ِب خ��ب��ي��ٍث م��ن ُع��ِل��ف��َت م��ا ف��ُك��ْل م��ن��ه��ُم ل��س��َت ِع��ًدى ق��وٍم ف��ي ك��ن��َت إذا

حماد: بن سعيد بن يحيى ق يتعشَّ وكان يوسف، بن أحمد وقال

أش��ت��ه��ي��ه أْن يَ��ش��ت��ه��ي س��ع��ي��ٍد ب��َن ي��ح��ي��ى إنَّ
ِب��ِت��ي��ه وأح��ي��انً��ا ـ��ٍم ِب��تَ��وِري��ـ يَ��ل��ق��ان��ي ف��ْه��َو

ِدعبل: ُمهاجاة يف مخزوم، بني َدعيُّ سعيد، أبو وقال

َم��ع��ِق��ُل وال ِح��رٌز يَ��ب��َق ول��م ال��ف��ض��اءُ َل��ض��اَق ِن��زاٌر ول��وال
ِدع��ب��ُل ��ه امِّ اْس��ِت ف��ي وأُدِخ��َل أث��ق��اَل��ه��ا األرُض وأخ��َرَج��ِت
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وقال:

ق��تَّ��اُل ل��ل��َم��رءِ وال��َه��وى آج��اُل اآلج��اِل َح��َدُق
أه��واُل ��ع��ِب ال��صَّ وُرك��وُب َم��راِك��بُ��ه َص��ع��ٌب وال��ه��وى
أش��ك��اُل وال��ن��اُس ِدع��ب��ٌل ف��أش��تُ��َم��ه َش��ْك��ل��ي م��ن ل��ي��س
آم��اُل ��ع��ِر ال��شِّ ف��ي ول��ه أل��ب��ُس��ه ال��ت��اِج ف��ي ��ت��ي ِه��مَّ

وقال:

ال��ُخ��ل��ف��اءِ ج��وائ��َز يَ��ح��وي ال��لُّ��ب��ان��يُّ ه��ذا
ِه��ج��ائ��ي ��ي امِّ ِح��ِر وف��ي َم��دي��ح��ي ��ي امِّ ِح��ِر ف��ف��ي
��َع��راءِ ال��شُّ س��يِّ��َد ـ��ُت ُك��ن��ـ وإْن ��ي امِّ ِح��ِر وف��ي

يسري: بن محمد وقال

اوَّلِ��ه��م م��َن ه��ذا ف��ي أن��ا ك��لِّ��ه��ِم ال��نَّ��اِس امِّ ِح��ِر ف��ي
اف��َض��ِل��ه��م م��َن أدن��اه��م أي��َن تُ��خ��ِب��ُره��م ح��ي��َن ت��دري ل��س��َت

وقال:

األدي��ِب وال��س��اق��ي ال��بَ��ي��ِت ِب��َربِّ خ��م��ًس��ا ال��نُّ��دم��اءُ ج��اَوَز م��ا إذا
ُم��ِج��ي��ِب ف��تً��ى امِّ ِح��ِر ف��ي وأيْ��ٌر دع��ان��ا ف��تً��ى امِّ ِح��ِر ف��ي ف��أيْ��ٌر

الخارس: َسْلم وقال

نَ��وُره��ا وأي��نَ��َع ال��دُّن��ي��ا وأش��َرَق��ِت ُم��س��ت��َق��رِّه ف��ي ال��م��ل��ُك ق��رَّ ِب��ه��اروَن
أم��ي��ُره��ا وأن��ت إالَّ ب��ه��ا تَ��ِت��مُّ غ��اي��ٌة ال��َم��ك��ارِم أليَّ��اِم ول��ي��س

بُرد: بن ار بشَّ وقال

ال��نَّ��ْش��واِن ك��َل��ذَِّة ح��دي��ٍث ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��َج��م��اُل ُص��بَّ ف��ت��اٍة م��ن
ف��اِن ط��اَل وإْن ال��دُّن��ي��ا َع��ي��ِش ك��لُّ ذم��ي��ٍم غ��ي��َر ذاك ف��اَرق��ُت ثُ��م
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الُعقييل: ُمزاحم وقال

��ِل وال��ُم��ت��ج��مِّ ال��زَّي��ِن َغ��َف��الِت ع��ل��ى َع��ش��يَّ��ٍة ك��لَّ ال��م��اويِّ َس��ن��ا تَ��ِزي��ُن
يَ��ن��ج��ل��ي ال��ل��ي��ُل يُ��رى ح��ت��ى ال��دُّج��ى َص��َدع��َن ب��ه��ا اع��ت��َش��وا ال��ُم��دِل��ِج��ي��ن انَّ ل��َو ُوج��وًه��ا

املسعودي: وقال

َف��ن��اِه��ْب ك��لَّ��ه��ُم ال��َم��ج��َد ك ُم��ن��اِه��بُ��و ال��ِك��راَم إنَّ
ذاِه��ْب ال��رِّي��ُح َزع��َزَع��ت��ه ءٍ ش��ي ك��لُّ وأت��ِل��ْف أخ��ِل��ْف

البيمارستان إىل يختلف ولم الطب يف يُزاحمنا فالٌن هلل، الحمد األطبَّاء: من شيخ قال
سنة. خمسني تمام

طربستان ُفرسان من رجًال سمعت قال: يل، صديٌق امللك، عبد بن محمد وحدَّثني
قدر َلَما جبل من ُمنحدًرا فرسه فروج يُخيلَ أن ُكلِّف ولو الفروسية، يدَّعي فالٌن يقول:

عليه.
العبيد: بعض وقال

ال��ط��ب��ائ��ُخ ل��وََّح��ت��ه��ا ق��د َه��ج��م��ٍة ع��ل��ى ُم��َخ��ي��ل��ٍد واب��ُن ��اءِ ال��شَّ ف��ي أيَ��ب��َع��ثُ��ن��ي
س��ال��ُخ أس��َوُد ب��ال��ذَّوِد راَع��ه وق��د راع��يً��ا ال��نَّ��ب��ات��يُّ ح��م��راُن ك��اَن م��ت��ى

هللا: رحمه العزيز عبد بن عمر يف ُكثريِّ وقال

ب��ال��ت��ك��لُّ��ِم ال��ُه��دى آي��اُت تُ��ب��يَّ��ُن وإنَّ��م��ا ال��ُم��ِب��ي��ِن ب��ال��ح��قِّ تَ��ك��لَّ��م��َت
ال��ُم��ق��وِِّم ِث��ق��اُف ال��ب��ادي األَوِد م��ن زي��ِغ��ه ب��ع��َد ال��ق��ن��ا يَ��ك��ف��ي إنَّ��م��ا أال

صدر يف اختلج إذا داموا ما بخرٍي الناس يزال ال عبيد: ابن قال قال: األصمعي
عنه. يُفرِّج من وجد يشءٌ الرجل

عدي: بن إبراهيم يف البعيث قال

ُوق��وُع ع��ل��ي��ه ِغ��رب��اٍن ث��الث��ُة ك��أنَّ��م��ا ال��لَّ��ئ��ي��ِم ال��َع��ب��ِد ِم��ن��بَ��َر تَ��رى
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األعىش: وقال

أق��ي��اِل َم��ع��ش��ٍر م��ن وأس��رى َم ال��يَ��و ذل��ك ه��َرق��تَ��ه ِرف��ٍد ُربَّ

َشَطط. وال َوْكس ال وقالوا:
الشاعر: وقال

ُم��س��ت��س��ِل��ِم وال َه��َربً��ا ُم��م��ِع��ٍن ال ِن��زاَل��ه ال��ُك��م��اُة َك��ِرَه ��ٍج وُم��دجَّ

ُزهري: وقال

َدَرُك وال َف��وٌت ف��ال ال��ذُّن��اب��ى ع��ن��َد َق��دُره��م��ا األرِض وف��وَق ال��س��م��اءِ ُدوَن

والصواب السائر، واملثل قال: الَحقحقة. ري السَّ ورش أوساطها، األمور خري وقالوا:
فتُلَفظ. مرٍّا وال فتُزدَرد، ُحلًوا تُكن ال املستعمل:

غري يف ِلني إال يُصلحه ال األمر هذا إن عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
عنف. غري يف وِشدَّة ضعف،

حديٌد أنا قال: نفسه، وصف كما وكان الُخرق، إىل العنف يُجاوز اج الحجَّ وكان
صبي. من ا رشٍّ كان فقال: آخر وذكره حسود. قسوٍة وذو حقود،
امَلزار. يف وتواَصلوا الديار، يف تناءَوا َصيفي: بن أكثم وقال

واجعل ِرعائنا، بني وقاِرْب نسائنا، بني باِعْد اللهم يقول: الشهور ناسئ وكان
ُسمحائنا. يف األموال

آخر: وقال

َس��ِل��ُف َض��ي��َزٌن ألب��ي��ه ف��ك��لُّ��ه��م ن��س��اُؤه��ُم َف��وض��ى َم��راِج��لُ��ه��م ش��تَّ��ى

عابَه. يشءٍ عن قرصَّ ومن هابَه، أحًدا ل أمَّ من آخر: وقال
اآلخر: وقال

س��ال��م��ي��ن��ا غ��ن��ي��م��ُة خ��اب��ت وم��ا بَ��دأن��ا ك��م��ا س��اِل��ِم��ي��َن رَج��ْع��ن��ا

644



الزهد كتاب

ُحْجر: بن القيس امرؤ وقال

ب��اإلي��اِب ال��غ��ن��ي��م��ِة م��ن رِض��ي��ُت ح��ت��ى اآلف��اِق ف��ي ��ب��ُت ن��قَّ ل��ق��د

أو السيئات، من ويُكِثر الحسنات من يُكِثر رجٌل إليك، أَحبُّ أيُّما عبَّاس: البن وقيل
شيئًا. بالسالمة أعِدل ما قال: والسيئات؟ الحسنات من يُقلُّ

أعرابية: وقالت

ُم��ت��ع��لَّ��ال أِج��ْد إالَّ أُزوُرك��ُم إنَّ��ن��ي ال��زي��ارِة ف��ي تَ��ح��َم��دون��ي ال

حياته فإن اسكت؛ النخع: من رجل له فقال األشرت، رجٌل ذم قال: داود بن يعقوب
العراق. أهل هزم وموته الشام، أهل هزمت

برش، بن امللك عبد فرس فسبق مروان، بن ِبرش أياَم الخيل أُرسلت قال: الحسن أبو
األشعث: بن إسماعيل له فقال

فرس فجاء العراق. أمري أباك أن يعرف ال فرًسا فرسك مع غًدا ألُرسلنَّ وهللا
أُعلمك؟ ألْم فقال: سابًقا، إسماعيل

العتاهية: أبو وقال

ل��ديَّ��ا م��ا أبُ��ثَّ��َك أْن ل��ي وم��ن أُخ��يَّ��ا ي��ا ب��أُن��ِس��ك ل��ي َم��ن أي��ا
يَ��ديَّ��ا ع��ن ق��ب��ِرك تُ��راَب ن��َف��ض��ُت أنِّ��ي ثُ��م ب��َدف��ِن��ك ُح��زنً��ا ك��ف��ى
وَط��يَّ��ا نَ��ش��ًرا ُخ��ط��وبُ��ه ك��ذاك ن��ش��ٍر ب��ع��َد َده��ِرك ُخ��ط��وُب ط��َوتْ��َك
إل��ي��ا ص��نَ��َع��ت م��ا إل��ي��ك ش��َك��وُت ال��م��ن��اي��ا ل��َي ُق��واك نَ��َش��َرت ف��ل��و
ش��يَّ��ا ع��ل��ي��ك ال��بُ��ك��اءُ يُ��غ��ِن ف��ل��م ع��ي��ن��ي ب��درِّ أُخ��يَّ ي��ا بَ��ك��ي��تُ��ك
ح��يَّ��ا م��ن��ك أوَع��ُظ ال��ي��وَم وأن��َت ِع��ظ��اٌت ل��ي ح��ي��اِت��ك ف��ي وك��ان��ت

اآلخر: وقال

وَج��ن��َدِل تُ��رٍب ب��ي��َن َرم��ٍس َره��ي��ن��َة ُك��َوي��ك��ٍب نَ��ع��ِف ب��ال��نَّ��ع��ِف ال��ذي أبَ��ع��َد
م��ؤتَ��ِل؟ غ��ي��ر ج��اه��ٌد أن��ي وبُ��ق��ي��اَي أص��ابَ��ن��ي م��ن ع��ل��ى ب��ال��بُ��ق��ي��ا أُذكَّ��ُر

بَقياي. وهذا يقول:
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معاوية ِحلم عن كالم (15)

وال الحق َسِفه ما حليًما كان لو قال: حليًما. معاوية كان هللا: عبد بن لَرشيك قيل قال:
وأصَوُب األْكفاء. إال أنكح ومَلا ُحرمه، عىل العبيد أبناء حمل ما حليًما كان ولو عليٍّا، قاتَل
فهو للسفيه تعرَّض ومن أُسِمع، إذا ويَحلُم يتعرَّض معاوية كان اآلخر: قول هذا من
أن يحب فكان بذلك، اسمه طار كان وقد ِحلمه، يُظِهر أن يحب كان اآلخر: وقال سفيه.

ذلك. يف يزداد
الفرزدق: وقال

يُ��ِج��ي��ُره��ا م��ن ن��ف��َس��ه يَ��بْ��غ��ي ف��أص��ب��َح م��ال��ٍك َس��ي��ِف م��ن ال��ن��اَس يُ��ِج��ي��ُر وك��اَن
تُ��ِث��ي��ُره��ا ال��تُّ��راِب ت��ح��َت ُم��ْدي��ٍة إل��ى ب��ِظ��ل��ِف��ه��ا ق��ام��ت ��وءِ ال��سُّ ك��َع��ن��ِز وك��اَن

اليماني: التُّوت وقال

ح��اِج��بُ��ه أن��ا ال��ذي ال��ب��اِب ع��ِن ُح��ِج��ب��ُت ب��ع��َدم��ا اإلذَن أط��لُ��ُب ب��اٍب أيِّ ع��ل��ى

قوله: ِمثل وهذا

ال��ج��اِه��ِل ِرزَق س��بَّ��َب ال��ذي ه��و ال��ع��اِق��ِل ح��ظَّ ال��م��ان��ُع وال��س��ب��ُب

وِمثله:

��ِل ال��ُم��غ��فَّ ح��ظُّ ال��داءِ بُ��رءِ وِع��لَّ��ُة ِع��لَّ��ًة ��ق��ِم ل��ل��سُّ ك��اَن َح��زٍم وُربَّ��َت

آخر: وقال

ص��اِح��بُ��ه يُ��ح��َرُم ح��ي��ُث م��ن ال��ف��ت��ى ويُ��ع��ط��ى غ��ي��ُره يُ��رَزُق ح��ي��ُث م��ن ال��ف��ت��ى يَ��ِخ��ي��ُب

العاص: بن لعمرو الُحويرث بن عثمان وقال

أبَ��واِن ل��ه م��ن ال��ِع��ب��اِد وش��رُّ إل��ي��ه��م��ا يُ��دع��ى ف��ْه��َو أبَ��واِن ل��ه
ِب��بَ��ي��اِن ب��ه ِع��ل��ٌم ل��ه��ا وك��اَن ��ه أُمِّ ل��ت��ص��دي��ِق ف��ي��ه ح��َك��م��ا وق��د
ِل��س��اِن ب��غ��ي��ِر ت��ه��ذي ول��ك��نَّ��ه��ا غ��ي��َره تَ��ع��َل��ُم وْه��َي َص��راًح��ا ف��ق��ال��ت
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اآلخر: وقال

ال��ِم��َدح��ا يَ��ل��بَ��ُس ل��س��اٍن ب��ك��لِّ بَ��دٌر ��نَ��ه��ا تَ��ض��مَّ ح��اج��اٍت ب��ال��ق��وِم يَ��ط��لُ��ب��َن
ان��ف��ت��ح��ا ب��ال��ح��ي��ا م��ا إذا ال��س��م��اءِ ب��اُب م��س��أل��ٍة ق��ب��َل يَ��َدي��ه َف��ي��َض ك��أنَّ
َج��َرح��ا ك��لَّ��م��ا ت��أس��و ��ك ك��فِّ ُج��وِد م��ن غ��اف��ل��ٍة غ��ي��َر َع��ي��نً��ا ب��ال��دَّه��ِر وكَّ��ل��َت

وِمثله:

ص��اِح��بُ��ه أي��َس��َر ال��ِم��ن��ه��اُل أي��َس��َر وإْن َف��ق��ُره يُ��َر ل��م ال��ِم��ن��ه��اُل اف��ت��ق��َر إذا

وانتظار الصمُت العبادة أفضل من عنه: تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل وقال
الَفَرج.

وفرج ألف، بمائة طلبة عىل لهفي اج: الحجَّ سجن يف وكان املهلَّب، بن يزيد وقال
أسد. جبهة يف
وأنشد:

ال��ِع��ق��اِل ك��َح��لِّ ُف��رج��ٌة ل��ه ـ��ر األم��ـ م��ن ال��نُّ��ف��وُس تَ��ج��َزُع ُربَّ��م��ا

وأنشد:

ال��َق��ت��ِل َش��ب��ا ف��ي��ه ك��ان أم��ًرا وأح��بَ��ب��ُت َك��ِره��تُ��ه ف��ي��م��ا ال��خ��ي��ُر وك��اَن َك��ِره��ُت

َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿وََعَىس تعاىل: قوله ِمثل وهذا
َلُكْم﴾. َرشٌّ َوُهَو

الحجاز. وُمجتهد العراق، ُمقتصد خذ يُقال: وكان
اآلخر: وقال

��ُح وُك��شَّ ح��اِس��دوَن ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى ق��وِم��ه أالئ��ِم م��ن ك��ري��ٍم ل��ك��لِّ

جرير: وقال

ال��ع��اج��ِل ب��ُح��بِّ ُم��وَل��ع��ٌة وال��نَّ��ْف��ُس ع��اج��ًال خ��ي��ًرا م��ن��ك آلُم��ُل إنِّ��ي
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اْلُمتََكلِِّفنَي﴾. ِمَن أَنَا َوَما أَْجٍر ِمْن َعَليِْه أَْسأَلُُكْم َما ﴿ُقْل وتعاىل: تبارك وقال
َهرمة: ابن وقال

ال��ق��ت��ي��ِل َع��ي��َن بَ��يْ��ن��ه��ا تُ��داوي ُق��َري��ٌش ب��ه��م ال��ذي��ن م��ن أَش��مُّ
��ق��ي��ِل ال��صَّ ��ي��ِف ال��سَّ ف��ي ال��ش��م��ِس ُش��ع��اُع ف��ي��ه ال��م��ع��روِف ت��ألل��َؤ ك��أنَّ

القيس: امرؤ وقال

َع��ِس��ي��ُب أق��اَم م��ا ُم��ِق��ي��ٌم وإنِّ��ي ق��ري��ُب ال��َم��زاَر إنَّ أج��ارتَ��ن��ا
نَ��ِس��ي��ُب ل��ل��غ��ري��ِب غ��ري��ٍب وك��لُّ ُه��ن��ا ه��ا غ��ري��ب��اِن إنَّ��ا أج��ارتَ��ن��ا

ار: بشَّ وقال

تَ��ك��س��بُ��ه ال��َك��س��ِب ل��َغ��ثِّ تَ��س��ُم��و َج��ِش��ًع��ا تَ��ُك��ْن ف��ال أَغ��رَت وإذا

ثابت: بن ان حسَّ وقال

َص��نَ��ُع ح��ائ��ٌك ل��س��اٌن أُِح��بُّ ف��ي��م��ا يُ��واِزُره ق��ل��ٌب ِم��َدح��ي ل��ه��م أه��دى

مهديَّة: أبو أنشَدنا األصمعي: وقال

وُق��رآن��ا ت��س��ب��ي��ًح��ا ال��ل��ي��َل يُ��ق��طِّ��ُع ب��ه ��ج��وِد ال��سُّ ُع��ن��واُن ب��أش��َم��َط ��وا َض��حَّ

صيفي: واسمه األسلت، بن قيس أبي عىل يرد الخزرجي وقال

أرب��ع��ْة َع��ي��ل��ًة ِن��ل��تُ��ُم أْن ُل تَ��ُق��و ف��ي��م��ا َص��ي��ف��يُّ أتَ��ف��َخ��ُر
وال��َم��ن��ف��ع��ْة ال��دس��ائ��ِع ك��ث��ي��ُر م��اِج��ُد ك��لُّ��ه��ُم َع��ران��ي��َن
ص��ع��ص��ع��ْة أب��و اس��ت��م��اَل ��ا ل��مَّ ـ��ع ال��ب��ق��ي��ـ َغ��داَة ح��َض��رَت ف��َه��الَّ
ال��َم��ع��م��ع��ْة ف��ي ك��ذل��ك وك��ن��ت��م ال��َوغ��ى ُش��ه��وَد َك��ِره��تُ��م ول��ك��ن
ال��َم��ج��م��ع��ْة ف��ي ال��ق��ت��ِل ع��ن ِب��ط��اءً ِخ��ف��ي��ٍة ف��ي ال��ق��ت��ِل إل��ى ِس��راًع��ا

األصمعي: وأنشد

ِح��م��اري��ا ال��رف��ي��ِع ��رِف ل��ل��شَّ وأق��وُد َم��ج��ل��س��ي يُ��ق��رَُّب ف��ال ال��ن��ديَّ آت��ي
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أوس: بن حبيب وقال

َغ��يَ��ِده ف��ي ال��غ��زاِل واب��ن ـ��ج��ِة ال��بَ��ه��ـ ف��ي وال��غ��زال��ِة ال��َق��دِّ ف��ي ك��ال��ُخ��وِط
َج��يَ��ِده ف��ي َح��ك��اه ب��ل ِج��ي��ِده ف��ي ل��ه ن��ع��ي��َم وال ح��ك��اه وم��ا
ثَ��َم��ِده ف��ي ال��م��ل��وِك َغ��م��ُر يَ��ِض��لُّ ال��ذي ي��زي��َد أب��ي ال��ُم��ف��دَّى إل��ى
ول��ِده م��ن ال��ص��غ��ي��َر ال��ك��ب��ي��ِر ُح��بَّ زائ��َره يُ��ِح��بُّ ُع��ف��اٍة ِظ��لُّ
وي��ِده ل��س��اِن��ه م��ن ُح��ك��َم��ه��ُم أخ��ذوا ب��ب��اِب��ه أن��اخ��وا إذا

أيًضا: وقال

ق��ب��ائ��ِل ث��الَث ك��ان��وا ول��ك��نَّ��ه��م إخ��وٍة ث��الث��َة ك��ان��وا م��ا َل��َع��م��ُرك

الخوارج ُخطباء ومن (16)

السلم ويف الحرب، يف نعامة أبو وُكنيته ُحرقوص، بن ِكنانة بني أحد الُفجاءة، بن َقَطريُّ
الزبري، بن مصعب زمن خرج فارًسا. خطيبًا وكان األزارقة، رؤساء أحد وهو محمد، أبو
بُعث من آخر وكان األطفال. وقتل باء والسِّ باالستعراض يدين وكان سنًة، عرشين وبقي

دارم. بن أبان بني من الدارمي الجرب بن َسورة وقتله الكلبي، األبرد بن سفيان إليه

وعلمائهم وشعرائهم الخوارج خطباء ومن (17)

عامر. بن لهالل موًىل وهو شيبان، بني يف ِعداده جدرة، بن حبيب
محلم بن عمرو بني أحد قيس، بن اُك الضحَّ وأئمتهم وخطبائهم علمائهم ومن
عمر58 بن هللا عبد خلفه وصىلَّ العراق، ملك سعيد، أبا ويُكنى شيبان، بن ذهل بن

شاعرهم: وقال سليمان. بن الواحد وعبد

وائ��ِل؟ ب��ِن بَ��ك��ِر خ��ل��َف ُق��ري��ٌش وص��لَّ��ت ِدي��نَ��ه أظ��َه��َر ال��ل��َه أنَّ تَ��َر أل��ْم

بالناس الصالة ه والَّ اك الضحَّ وكان ِملحان، بن نرص وخطبائهم علمائهم ومن
بينهم. والقضاء

العزيز. عبد بن عمر بن هللا عبد يعني 58
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مسلم، واسمه كورين، عبيدة وأبو الرحمن، عبد ابنا وأصغر ُمَليل علمائهم ومن
أُذَينة. بن لُعروة موًىل وهو

ِحطَّان، بن ِعمراُن [منهم] الفقه وأهل وَقَعدهم وشعرائهم وخطبائهم علمائهم ومن
ثعلبة. بن ذهل بن شيبان بن عمرو بني أحد شهاب، أبا ويُكنى

ُصَديق، بن الرحمن عبد بن القاسم صبيح: بني أحد ثم ضبة بني من الخوارج ومن
الظرف. ببعض ذلك يشوب وكان داهيًا، عاِلًما ناسبًا وكان

أصحاب من وهو كالب، بن الَجون منهم اللََّسن وأهل ونُسابهم علمائهم ومن
الضحاك.

اعتقد. يكن ولم ركَّاًضا، وكان ُخراشة، منهم والنجدة البيان وأهل رجالهم ومن
فأخربني إليه، فتخلَّصت بالبرصة، ُمستخفيًا ِمسمار كان قال: ُعبيدة أبو أخربني
فاه، فاتًحا عيل، أبو أنا يقول فاه فتح أنه وذلك فيه، يف عيل بن مالك طعن الذي أنه

فمه. جوف يف فطعنه
يقول: الذي وهو الشيباني، وصيلة بن ِعتبان شعرائهم ومن

خ��ط��ي��ُب ث��ق��ي��َف م��ن ع��ل��ي��ه��ا ي��ق��وُم أرِض��ن��ا َم��ن��اِب��ُر داَم��ت م��ا ُص��ْل��َح وال

خريًا كان قال: بكر. أبي عن أخِربني عباس: البن قلت قال: طلحة بن عيىس وعن
قد الحِذر، كالطائر كان قال: عمر. عن أخِربني قلت: قال: الغضب. وشدة الحدة عىل كله،
السياق. عنف عىل فيه بما يوم لكل يعمل وكان ِحبالة، وجٍه كلِّ يف له نُِصب قد أنه عِلم
يقظته. عن نومه يخدعه لم قوَّاًما، صوَّاًما وهللا كان قال: عثمان. عن أخِربني قلت: قال:
وكان وقرابته، سابقته غرَّته وِعلًما، ِحلًما مملوءًا وهللا كان قال: فصاحبكم؟59 قلت: قال:
ذاك. تقولون أنتم قال: محدوًدا؟ تَرونه أكنتم قلت: عليه. قدر إال شيئًا يطلب ال أنه يرى

األدب يف كالم (18)

مضيَّع. حقٌّ جنبه وإىل إال قط َرسًفا رأيت ما معاوية: قال
غرسه. يضع حيث امرٌؤ فلينظر ُمغِرتس، الناكح العاص: بن عثمان وقال

وجهه. هللا كرَّم عليٍّا اإلمام يعني 59
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عنقك. يف تضعه من فانظر منه، للعنق بد وال ُغل، املرأة ُعتبة: ابنة هند وقالت
نفسك. تضع من عند فانظر ِرق، الدَّين املقفع: ابن وقال

بمالك استمتاعه يكون من تستصحب ال عبَّاد: أبو ثابت أو مسعدة، بن عمرو وقال
عىل االحتيال غايته كانت ومن علمه. وفؤاد لسانه بشكر لك إمتاعه من أكثر وجاهك

الذم. إىل رسيًعا الغيب، رديء إال يكون ال هذا فإن وجهك، يف وإطرائك مالك،

الرحيم الرحمن هللا بسم

مقطَّعات من وذكرنا فها، ترصُّ ووجوه العصا ِذكرنا يف الثالث الجزء هذا صدر يف قلنا قد
وِقصار املعاني نوادر يف يجوز مما ذلك وغري الزهاد، مواعظ ِقصار ومن النُّساك، كالم
املتقدمني، والسلف الصالحني دعاء من صدًرا وعونه هللا اسم عىل ذاكرون ونحن الُخطب،
امللهوفني دعاء وبعض واستجادته، ذلك استحسان عىل أجمعوا فقد األعراب؛ دعاء ومن

املتبتِّلني. والنُّساك
وقال: ُدَعاُؤُكْم﴾. َلْوَال َربِّي ِبُكْم ُ يَْعبَأ َما ﴿ُقْل ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيه وتعاىل تبارك هللا قال
﴿َواْلُمْستَْغِفِريَن وقال: َوَرَهبًا﴾. َرَغبًا ﴿يَْدُعونَنَا تعاىل: وقال َلُكْم﴾. أَْستَِجْب ﴿اْدُعونِي

ِباْألَْسَحاِر﴾.
الِكرام. عثرات ِقني اللهم يقول: الُعقييل معاوية بن عمرو كان قالوا:

منك السائل حظ جعل وال دليًال، عليك الخري هللا جعل سأله: لرجٍل أعرابي وقال
صادقة. ُعذرة

الشكر: ويؤثِر الشعر يَقِرض ممن األعراب كرام بعض وقال

يَ��ِض��ي��ُره��ا ش��يءٍ غ��ي��ِر ف��ي ص��ام��ٍت ب��ن��ي يُ��ِف��دنَ��ن��ي ال��زم��اِن ُم��ِف��ي��داِت ل��ع��لَّ

سوء. امرأ فأكون سوء ماء تُنِزلني ال اللهم أعرابي: شيٌخ وقال
ُمطٍر، صديٍق من بك أعوذ إني اللهم دعائه: يف يقول ُهبرية بن عمر وسمعت قال:

ُمٍرس. وعدوٍّ ُمغٍر، وجليٍس
صديقه فذكر ُمستفرًضا، وإما ُمستقرًضا إما له، صديق إىل سيَّابة ابن كتب قال:
فجعلك كاذبًا كنت إن سيَّابة: ابن إليه فكتب األمور، وتعذُّر عيال، وكثرة شديدة، خلًة

معذوًرا. فجعلك َمليًما كنت وإن صادًقا، هللا
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السوء جار ومن والبواقر، الفواقر من بك أعوذ يقول: أعرابيٍّا سمعت األصمعي: قال
الناس. لئام به ويُغري املرء برأس ينكِّس وما والظعن، امُلقامة دار يف

إال فيها أذمُّ ما اص: وقَّ بن يغوث عبد قال نَضلة: بن لخالد قيل األصمعي: قال
يد عىل فاقتله كاذبًا كان إن اللهم خالد: قال ُمَرض. يعني نضلة. بن خالَد ليس غطينًا،

الرِّباب. تَيم فقتلته ُمَرض. يف حي أألم
َسعة، من أعطى عبًدا هللا رحم فقال: الحسن عىل األعراب من سائل وقف قالوا:

ِقلَّة. من وآثر كفاف، من وآىس
بالدعاء. البالء أمواج وادفعوا بالزكاة، أموالكم نوا حصِّ املعروف: األثر يف وقال

الفقر. وِذلَّة الغنى، بََطر من بك أعوذ دعائهم: ومن
الَعيلة. من وأغِننا الرُّجلة، من احملنا اللهم السلف: دعاء ومن قال:

وَكَلكم فقال: مكان، غري من عليه ذلك فتواىل فيك. بُوِرك له: فقيل أعرابي، وسأل
نيَّة. يحرضها ال دعوة إىل هللا

وجدواه، فاجر ومن ودعواه، َرِحم وذي وَعدواه، سقم من بك أعوذ أعرابي: وقال
ترضاه. ال وعمل

الفم، هذا هللا قبَّح فقال: فيك. بُوِرك الدار: جوف من صبي له فقال أعرابي، وسأل
يقول: الذي هو السائل وهذا صغريًا. الرش تعلَّم لقد

ال��ِم��س��ك��ي��ِن ع��ل��ى ال��رَّدِّ س��ري��ع��ِة َزبُ��وِن ِع��رِم��ٍس َع��ج��وٍز ُربَّ
ي��م��ي��ن��ي ب��اس��ًط��ا غ��دوُت إذا يَ��ك��ف��ي��ن��ي بُ��وِرَك��ه��ا أْن تَ��ح��َس��ُب

ته، وِخفَّ امليزان وعىل ته، وُغمَّ القرب وعىل وُكْربته، املوت عىل أِعنِّي اللهم آخر: وقال
وَروعته. القيامة يوم وعىل وَزلَّته، الرصاط وعىل

ُسنَّته. فأِمْت أَمتَّه، أنت اللهم اج: الحجَّ موت بَلغها عجوٌز وقالت
اآلخرة وعىل بالِغنى، الدنيا عىل أِعنِّي اللهم يقول: الحسني بن عيل بن محمد وكان

بالتقوى.
وقال عنك. باالستغناء تُفِقرني وال إليك، باالفتقار أغِنني اللهم ُعبيد: بن عمرو وقال

بالعصمة. الدين وعىل بالقناعة، الدنيا عىل أِعنِّي اللهم ُعبيد: بن عمرو
من َدُعونا فقال: عليه، يُثنون فجعلوا قوم فعاده جميلة، أبي بن عوف ومِرض قال:

بالدعاء. وأِمدُّونا الثناء،
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وإفراط الغفلة، طول من بك أعوذ إني اللهم يقول: ُهبرية بن عمر وسمعت قال:
أجيل. قاَرب ما عميل أسوأ تجعل وال عميل، فوق قويل تجعل ال اللهم الِفطنة.

أجيل. ويلَ ما عميل خري اجعل اللهم مذحج: أبو وقال
نفسك. إال لك عدو كل هللا كبَت فقالت: لرجل أعرابية وَدعت

نفسه. من إال أخاك احرس جبل: بن يزيد وقال
خلقك. عنى وأرِض ك، حقَّ يل َهْب اللهم فقال: أعرابي ودعا قال:

رجل فقال هائل، بأمٍر الريح فهاجت البحر، يف سفينة يف اك نُسَّ قوٌم وكان قال:
ورحمتك. عفوك فأِرنا قدرتك، أريتَنا قد اللهم منهم:

لعلك وقال: بذراعه فأخذ إليه. وأتوب هللا أستغفر يقول: رجًال مطرِّف وسمع قال:
أوجب. فقد وعد من تفعل، ال

وتقَيض خلَّتي، تسدَّ أن رأيك من كان إن قال: أصبحت؟ كيف قثم: البن رجل وقال
السائل. من بأعجب امُلِجيب فليس وإال تك، خربَّ َعورتي، وتكسَو َديني،

ُسمحائنا. يف األموال واجعل رشارنا، عىل وأِعنَّا بخيارنا، أمِتعنا اللهم آخر: وقال
فاعُف أنُفسنا ظَلْمنا وقد ظلَمنا، ن عمَّ نعفَو أن أَمرتَنا قد إنك اللهم أعرابي: وقال

عنا.
فجاءته أمة ج تزوَّ قد إنه فقيل: قلة، بعد كثُرت قد رجل إبل ورأى أعرابي، وقال

الرزق. بعض من بك نعوذ إنا اللهم فقال: مال، بنافجة
األجَوَفني. رش وكفاك األَمرَّين، هللا جنَّبك أعرابي: قال قال: الربعي مجيب أبو

والُعري. الجوع واألَمرَّان: والَفْرج. البطن األجوفان:
كله. الرش ُوِقي فقد وَلقَلقه، وذَبذَبه َقبَقبه رش ُوِقي من الحديث: يف وجاء

داء. ذات وال نَكداء، وال اء، بحدَّ ليست ِمنحًة هللا منحكم أعرابي: وقال
أمِلك، مما هللا أستغفر قال: فيك! ِحدَّة لوال أنت رجل أي النخعي: إلبراهيم قيل قال:

أمِلك. ال ما وأستصلحه
يل فَهْب ِبرِّي، من فيه قرصَّ ما له وهبت قد إني اللهم له: ابن ومات أعرابي، وقال

طاعتك. من فيه قرصَّ ما
وقال: واسع، بن محمد عن سأل أمرهم وهاَله ك الرتُّ ُمسلم بن ُقتيبة صافَّ ملا قال:
يُنضنض قوسه، ِسية عىل جانًحا امَليمنة أقىص يف ذاك هو ها فقيل: يصنع؟ ما انظروا
شهري، سيف ألف مائة من إيلَّ أَحبُّ الفاردة اإلصبع تلك ُقتيبة: قال السماء. نحو بإصبعه

طرير. وِسناٍن
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باهلل. إال عيلَّ يستِعن لم من أظلمه أن إيلَّ الناس أبغض إن قال: الدرداء أبو
يُستجاب ال وقال: الدعاء. يعني الضعفاء. مجانيق احذروا صفوان: بن خالد وقال

مظلوم. أو مُلخِلص إال
ك، ترضُّ ال ذنوبي إن اللهم يقول: عنه تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل وكان قال:

ينقصك. ال ما وأعِطني ك، يرضُّ ال ما يل فاغفر تنقصك، ال إيَّاي رحمتك وإن
ورقَّ اللحم، وذهب الشحم، فذاَب السماء، َقطر عنَّا حبسَت إنك اللهم أعرابي: وقال
يف وأنينها َمراتعها، يف ها تحريُّ ارحم اللهم الحانة، وحنني اآلنة، أنني فارحم العظم،

َمرابضها.
الصحبة، كريم يا الصحبة أسألك قالت: باملوقف صارت فلما أعرابية، ت وحجَّ قال:

الرِّماح. تخرقه وال الرياح، تُزيله ال الذي ِسرتك وأسألك
قال: األرض؟ إىل السماء بني كم عنه: تعاىل هللا ريض طالب أبي بن لعيل وقيل
قال ومن للشمس. يوم مسرية قال: املغرب؟ إىل املرشق بني كم قالوا: مستجابة. دعوٌة

كذب. فقد هذا غري
األرض يف كان وإن فأنِزله، السماء يف ِرزقي كان إن اللهم فقال: أعرابي وحجَّ قال:

ه. فيرسِّ قريبًا كان وإن فقرِّبه، نائيًا كان وإن فأخِرجه،
السلسلة مرسوق ويلَ ملا قال: الفهري، سلم بن هللا عبد عن اليقطري، عثمان أبو
فهاء، للسُّ دريئة تكونن فال األمل، وطول الفقر، خشية هللا وقاك له: فقال شابٌّ له انربى

للُفقهاء. شينًا وال
اللهم أدعوك. وأنا تعذِّبني وال أرجوك، وأنا تخيِّبني ال اللهم دعائه: يف أعرابي وقال

وعدتَني. كما فأِجبني أمرتَني، كما دَعوتُك فقد
غري عند من هللا عند ما تطلبوا ال بني، يا عائشة: قالت املبارك: بن هللا عبد وقال

هللا. يُسِخط بما هللا
أخذوا فإذا السلطان، إىل ناس مع تدخل أن ابتُليَت إن النُّساك: من رجل وقال قال:

بالدعاء. فعليك الثناء يف
الِحرمازي: الكذَّاب وقال

م��س��ت��ورْة دع��وٌة ال��تِّ��ِل��بِّ ره��َط ع��م��ي��رْة بَ��ن��و ك��ان��ت إْن الُه��مَّ
ق��ارورْة ك��أنَّ��ه��م واج��ت��م��ع��وا م��ق��ص��ورْة ل��ِخ��ل��ق��ٍة أج��م��ع��وا ق��د
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ق��اش��ورْة س��ن��ًة ع��ل��ي��ه��م ف��اب��ع��ث ك��ث��ي��رْة وإب��ٍل َغ��ن��ٍم ف��ي
ال��نُّ��ورْة اح��ت��الَق ال��م��اَل ت��ح��ت��ل��ُق

أعرابي: وقال

ال��م��ي��راُث ول��ك ال��ح��ي��اُة ل��ك تُ��س��ت��غ��اُث ال��رَّبُّ أن��ت الُه��مَّ
ال��ِغ��ي��اُث وِع��ن��َدك ِغ��ي��اثَ��ه��م ف��اس��ت��غ��اث��وا ال��ن��اُس دع��اك وق��د
م��ث��اُث أُص��ولُ��ه��ا وِش��يَ��ٌح أن��ك��اُث ِع��ك��ِرٌش إال يَ��ب��َق ل��م

واألرم��اُث األل��ب��اُن وط��اح��ِت

ماله: شاَطره حني لعمر وقال الدعوة. املستجاب ى: يُسمَّ وقاص أبي بن سعد وكان
شقيٍّا. ربي بدعاء تجُدني ال إذًا قال: نعم. قال: عيلَّ؟ هللا تدعَو أن عمر: له فقال هممت. لقد
منهم ألبرَّه، هللا عىل أقسم لو له يؤبَه ال ِطمَرين ذي من كم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال

أكنافهم. هللا فمنحهم فأقسم العدو، دهمهم وقد إليه، الناس وجمع مالك. بن الرباء
عن أو أبيه، عن الشهيد، بن حبيب بن إبراهيم أخربنا قاال: الحسن وأبو األصمعي
اللهم سعد: فقال فتًى، يومئٍذ واملهلَّب العدو، يف املهلَّب فعله يشءٌ سعًدا بَلغ قال: غريه،

الدعوة. بتلك املهلَّب ناله الذي أن فرَيَون . ذُالٍّ تُِره ال
آخر: وقال

ال��ن��اِر ُدخ��وِل م��ن خ��ي��ٌر وال��ع��اُر ال��ع��اِر ُرك��وِب م��ن خ��ي��ٌر ال��م��وُت
ج��اري وه��ذا ه��ذا م��ن وال��ل��ُه

عنهما. تعاىل هللا ريض عيل بن حسني قالها
حماره، عىل فهرب ذريع، وموٌت جارف، وباءٌ الناس يف وقع قد وكان اآلخر وقال

وقال: حيِّه إىل راجًعا ِحماره وجه رضب الطريق بعض يف كان فلما

خ��طَّ��اِر َم��ي��ع��ٍة ذي ع��ل��ى وال ِح��م��اِر ع��ل��ى ال��ل��ُه يُ��س��بَ��َق ل��ن
��اري ال��سَّ أم��اَم ال��ل��ُه يُ��ص��ب��ُح ق��د

شيئني إن فقال: الظالم. من أعذَُر الشحيح يقول: رجًال الربعي ُمجاشع وسمع
ا. رشٍّ بهما َلناهيك ح الشُّ خريهما
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يف يقول رجًال عنه تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر سمع ُشعبة: بن امُلِغرية قال
يقول: هللا سمعت قال: الدعاء؟ هذا ما عمر: له فقال األقلِّني. من اجعلني اللهم دعائه:
من عليك عمر: فقال ُكوُر﴾. الشَّ ِعبَاِدَي ِمْن ﴿َوَقِليٌل يقول: وسمعته ُهْم﴾. َما ﴿َوَقِليٌل

يُعَرف. بما الدعاء
فَدعوا الجاهلية يف ُظلموا إذا كانوا الناس باُل ما لعمر: الصحابة من ناس وقال
إال لهم زاجر وال كانوا قال: مظلومني؟ كنا وإن لنا يُستجاب ال ونحن لهم، استُجيب
إىل وَكَلهم والقَود، والقصاص والحدود والوعيد، الوعد وتعاىل تبارك هللا أنزل فلما ذاك،

ذلك.
كذا لساعة وكذا، كذا شهر من وكذا، كذا يوم يف عنه: تعاىل هللا ريض عمر وقال
ُمنافق؟ فيها دعا إن أرأيت قائل: له فقال له. استُجيب إال أحٌد فيها هللا يدعو أال وكذا،
يوم العبَّاس يد عىل قابًضا امِلنرب صِعد وملا الساعة. لتلك ق يوفَّ ال املنافق فإن قال:
تستغفر! كنت وإنما تستسِق، لم إنك له: فقيل واالستغفار. الدعاء عىل يَِزد لم االستسقاء

السماء. بمجاديح استسَقيت قد قال:
َعَليُْكْم َماءَ السَّ يُْرِسِل * اًرا َغفَّ َكاَن َُّه إِن َربَُّكْم اْستَْغِفُروا ﴿َفُقْلُت قوله: إىل ذهب
لو سريين: ابن قال فغرقوا، البحر يف جماعة مع الُهرُمزان حمل عمر وكان ِمْدَراًرا﴾.

لهلكوا. بالهالك عليهم دعا كان
حَزبك وإذا هلل. الحمد فقل: نعمة عليك هللا أنعم إذا بُني، يا البنه: عيل بن محمد قال
كان قالوا: هللا. أستغفر فقل: الرزق عنك أبطأ وإذا باهلل. إال قوة وال حول ال فقل: أمٌر

البالء. من االستعاذة امُلبتىل يُسِمع ال عيل بن محمد
بها تبكون بقيَّة ويفَّ أُمت دعوني قال: بقاءك. هللا أطال أسد: بن ليزيد قوم قال

عيلَّ.
تسأل اليوم هذا أيف عاجز، يا فقال: عرفة يوم يسأل سائًال هللا عبد بن سالم رأى

هللا؟ غري
وكان الصديق. من احَفظني اللهم دعائه: يف يقول الُحكماء من رجل كان قال:

الثِّقات. بَوائق اكِفني اللهم يقول:
هللا جزى منهم: شيخ باب عىل قرأت قال: الري، ِضياع ويلَ كان يل صديق حدَّثني
إنه أهله، هو ما إال ويعرفنا نعرفه من جزى وال الجزاء، أحسن يعرفنا وال نعرفه ال من

يجور. ال عدٌل
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ممن احفظه اللهم الطعام: عىل بها يرشم التي مهران بن عمر رواشم عىل وكان
يحفظه.

والجمل الَعقور، الكلب عند لتنفع املعرفة إن له: كالم يف ُشعبة بن امُلغرية وقال
الكريم؟ بالرجل فكيف الصئول،

وثقيف، قريش رش من بك أعوذ إني اللهم األعراب: من امرأة قالت قال: الحسن أبو
بطنه. مأل عبٍد ومن أمره، َمَلك عبٍد من بك وأعوذ اللفيف، من جمعت وما

حصاة، عزل املائة بَلغ فإذا بالحىص، يسبِّح برجٍل العزيز عبد بن عمر مر قال:
الدعاء. وأخِلِص الحىص ألِق عمر: له فقال

بواحدٍة يسبِّح فكان حًىص، مآلن زنبيٌل عنده الهنائي هالل بن امللك عبد وكان
وقال: قبضًة قبض ملَّ فإذا ثالثًا، ثالثًا ثم ِثنتنَي، ِثنتنَي طرح شيئًا ملَّ فإذا واحدة،
فإذا هذا. بعدد هللا سبحان وقال: قبضتنَي قبض شيئًا ملَّ وإذا هذا. بعدد هللا سبحان
لَحَظ لحاجة بكر وإذا هذا. بعدد هلل الحمد وقال: وقَلبه الزنبيل بُعروتَي أخذ ضِجر

فيه. ما عدد هلل الحمد وقال: الزنبيل
األعراب. دعاء فاسمع الدعاء تتعلم أن أردت إذا َغيالن: قال

له: فقلت إليه نهضت أن تمالكت فما أشيَم، بن صلة بي مر امُلسيب: بن سعيد قال
لك ووهب يفنى، فيما دك وزهَّ يبقى، فيما هللا بك رغَّ فقال: يل. هللا ادُع الصهباء، أبا يا

عليه. إال الدين يف تعوِّل وال إليه، إال النفس تسكن ال الذي اليقني
هو قال: أبيك؟ باُل ما له: فقال ألمه، يدعو رجًال بمكة رجل سمع قال: الحسن أبو

لنفسه. يحتال رجٌل
يدعو تميم بني من رجل عندنا كان قال: العبدي سليمان بن ُعروة عن الحسن، أبو

كلبيَّة. إنها فقال: ذلك، يف له فقيل أمه، ويدع ألبيه
الناس. يدهمك أن قبل يل اغفر اللهم فقال: الناس قبل بمكة يده أعرابي ورفع

الدعاء. يف ني امُللحِّ يُحب هللا إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
ودعوة أَعنتُه، مظلوم دعوة األخرى؛ أخاف كما إحداهما أرجو دعوتان آخر: وقال

ظلمتُه. ضعيف
واجعلنا ِرشارنا، عىل وأِعنَّا بِخيارنا، أمِتعنا اللهم الدرداء: أبي دعاء من وكان قال:

تُبِقنا. فال الصالحون ذهب وإذا كلَّنا، ِخياًرا

657



والتبيني البيان

وهو يَديك، بني مني أذَلُّ يَديه بني أنت بالذي أسألك السالطني: لبعض آخر وقال
من إليه أحبَّ بُرئي يري من نظَر أمري يف نظرت إال عقابي، عىل منك أقدر ِعقابك عىل

ُسقمي.
وال أمرتَنا بما أمرتَنا إنك اللهم يقول: ري خِّ الشِّ بن هللا عبد بن ُمطرف وكان قالوا:
علينا واقعة بِعصمتك، إال عنه ننتهي وال نهيتَنا عما ونهيتَنا بعونك، إال عليه نقوى

لوجهك. عِملنا فيما مبخوسني وال وبينك، بيننا فيما معذورين غري تك، ُحجَّ
اللَُّهمَّ﴾، ُسبَْحانََك ِفيَها ﴿َدْعَواُهْم تعاىل: قوله يف سفيان عن أبان، بن العزيز عبد

اللهم. سبحانك قال: يدعو أن أراد إذا أحدهم كان قال:
َدْعَوتُُكَما﴾، أُِجيبَْت ﴿َقْد تعاىل: قوله يف قال عكرمة عن ُجريج، ابن عن سفيان،

داِعينَي. هللا فجعلهما ن، يؤمِّ وهارون يدعو السالم عليه موىس كان قال:
قرار إىل به فهوى ابتلعه وقع فلما حوت، به ُوكل وقد البحر يف يونس وقع وملا قال:
ُسبَْحانََك أَنَْت إِالَّ إَِلَه َال ﴿أَْن الظُّلمات: يف يونس فنادى الحىص، تسبيح فسمع األرض،
وقال الليل. وُظلمة البحر، وُظلمة الحوت، بطن ُظلمة قال: الظَّاِلِمنَي﴾. ِمَن ُكنُْت إِنِّي

يُبَْعثُوَن﴾. يَْوِم إَِىل بَْطِنِه ِيف َلَلِبَث اْلُمَسبِِّحنَي ِمَن َكاَن َُّه أَن ﴿َفَلْوَال وتعاىل: تبارك
ال وبطن يخشع، ال قلب من بك أعوذ ملسو هيلع هللا ىلص: النبي دعاء من أن املرفوع الحديث ويف

يُسمع. ال ودعاء يشبع،
إال حمد ال فإنه ومجًدا؛ حمًدا ارزقني اللهم قال: سعد بن قيس أن سليم، بن عيل

بمال. إال مجد وال بَفَعال،
إذا خامر، فلعلَّه الحسن: قال الفارس. ليَهِنك الحسن: مجلس يف رجل وقال
وُرزقت أشده، وبَلغ املوهوب، يف لك وبورك الواهب، شكرت فقل: ولًدا لرجل هللا وهب

ِبره.
أهل تعزيَة أحسَن ما يقول: العزيز عبد بن عمر كان قال: األنصاري سلمة أبو
لكم وأوجب املتَّقني، أثاب ما وأثابكم يفتنكم، وال تعاىل هللا يحزنكم ال وتعزيتهم: اليمن!

والرحمة. الصالة
ُمصيبة، العزاء مع ليس قال: رجًال عزَّى إذا عنه تعاىل هللا ريض بكر أبو كان قال:
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقَد اذكروا بعده، ما وأهَون قبله، ما أَشدُّ املوت فائدة، الجزع مع وال

أجركم. وعظَّم محمد، عىل هللا صىل مصيبتكم، عندكم تُهن
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فأهل تجزعوا إن قال: قوًما عزَّى إذا عنه تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل وكان
أُصيَب مصيبة أعظم وإن فائت، كل من ِعوض هللا ثواب ففي تصربوا وإن الرحم، ذلك

أجركم. هللا وعظَّم ملسو هيلع هللا ىلص، محمد املسلمون بها
مات، له بُنيٍّ عىل عنه، تعاىل هللا ريض الخطاب، بن عمَر عبَّاس بن هللا عبد وعزَّى

منك. عوَّضه ما منه هللا عوَّضك فقال:
ها، أشمُّ ريحانٌة فيه: قال الخطاب بن عمر كان الذي هو مات الذي الصبيُّ وهذا

. ضارٌّ عدوٌّ أو ، بارٌّ ولٌد قريٍب وعن
ِرشارنا. عىل وأِعنَّا بخيارنا، أمِتعنا اللهم يقول: ذر أبو كان قال: سفيان

امُلِرضع. والذل امُلدِقع، الفقر من بك أعوذ إني اللهم فقال: أعرابي ودعا قال:
فال أجرك؛ هللا أعظم فقالت: مكة، من َمقدَمه العبَّاس، أبي عىل املنصور امرأٌة عزَّت

خالفتك. من أعظم ِعوض وال مصيبتك، من أعظم مصيبة
وصوت الريح، ودويَّ الصواعق، وْقَع سمعوا وقد العزيز عبد بن عمر وقال قالوا:

ِنقمته؟ فكيف رحمته، هذه الناس: فزع وقد فقال املطر،
لنا وهْب فيه، فِزد صالًحا كان وإن فاِرصفه، عذابًا كان إن اللهم إسحاق: أبو وقال
وإن بالِعصمة، علينا فُمنَّ منحًة كانت إن اللهم الرخاء. عند والشكر البالء، عند الصرب

باملغفرة. علينا فُمنَّ ِعقابًا كان
غريهم من تُقبَل وال السيئات، لهم تُغَفر أمٍة من جعلنا الذي هلل الحمد ذر: أبو وقال

الحسنات.
أن أردت فإذا النَّوكى، تحيَّة من للملوك املسألة يقول: الربيع بن الفضل وكان
فقل: تجدك؟ كيف تقول: أن أردت وإذا بالخري. هللا صبَّحك فقل: أصبحت؟ كيف تقول:

والرحمة. الشفاء عليك هللا أنزل
أجَوَد يا اللهم زيد: بن الواحد عبد أصحاب أحد عمر، أبو الُهجيمي أحمد قال
الحاكمني، أحكم ويا الراحمني، أرحم ويا العافني، أعفى ويا األكرمني، أكَرم ويا األجودين،
يشء كل عىل إنك فيه، يل مبارًكا هنيئًا ا، تامٍّ عاجًال فرًجا عني فرِّج الخالقني، أحسن ويا

قدير.
الواحد عبد ِغلمان من امِلضمار أصحاب أحد الكعبي، وهو — الشقري هللا عبد وكان
عبدك إني اللهم يقول: — ُعبيدة أبو الواحد عبد وكنية محمد، أبو وكنيته زيد، بن
عيلَّ وافتح العافية، يل وأِدم يقينًا، يل هْب اللهم بيدك، ناصيتي أَمتك، وابن عبدك وابن

659



والتبيني البيان

والقذف، والخسف والسخف، والكذب والعار، النار من بك وأعوذ عافية، يف ِرزقي باب
إنك عافية، يف عاجًال فرًجا وأسألك إيلَّ، وحبِّبهم خلقك، إىل وحبِّبني والغضب، والحقد

قدير. يشء كل عىل

حبسه يف الغنوي دعاء (19)

التعذيب ومن والقيد، الُغل ومن والرضب، والسب والدَّين، السجن من بك أعوذ
واملال، واألهل النفس يف العدو رش ومن الَكور، بعد الَحور من بك وأعوذ والتجسيس،
اإلطراد ومن واالستخفاء، االستخذاء ومن والطلب، الهرب ومن واألَرق، الهم من بك وأعوذ
الِخزي ومقام القدرة، لؤم ومن والنميمة، السعاية ومن والعضيهة، الكذب ومن واإلغراب،

قدير. يشء كل عىل إنك واآلخرة، الدنيا يف

الحبس يف دعائه ومن (20)

السنية، الحسنة واألخالق والحزم، والعلم والِحلم والعافية، األمن يف العمر طول أسألك
األحدوثة، وُحسن الذِّكر وِطيب والتثمري، والنماء والتيسري، واليُرس امَلْرضية، واألفعال
واملخاصمة، املنازعة عند والتأييد الُحجة، ثبات يل وَهْب والعامة، الخاصة يف واملحبة

قدير. يشء كل عىل إنك املوت، يف يل وباِرك
والرجفة واملسخ، الخسف من بك أعوذ مجلسه: يف يردِّد ما كثريًا امُلرِّي صالٌح وكان
وكان األعداء. شماتة ومن البالء، جهد من بك وأعوذ امُلهِلكة، والريح والصاعقة والزلزلة،
فيرسِّ بخري أرادني من اللهم امُلنقَلب. وسوء والخيبة والتعذُّر، التعب من بك أعوذ يقول:
األهل. وصالح الرحل، ِخصب أسألك اللهم رشه. فاكِفني برشٍّ أرادني ومن خريه، يل

وامِلهنة، اإلهانة ومن والِقلَّة، الذِّلَّة من بك أعوذ يقول: ر املدوَّ أبي بن عيىس وكان
وشماتة البالء، جهد من بك وأعوذ الحيلة، وقلة الَحرية من بك وأعوذ والَوحدة، واإلخفاق

األعداء.
أُعطَي من عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر قال قال: هللا عبد بن محمد
لم الشكر أُعطَي ومن َلُكْم﴾. أَْستَِجْب ﴿اْدُعونِي تعاىل: هللا قال اإلجابة، يُحَرم لم الدعاء
يُحَرم لم االستغفار أُعطَي ومن َألَِزيَدنَُّكْم﴾. َشَكْرتُْم ﴿َلِنئْ وجل: عز لقوله الزيادة؛ يُحَرم

َرِحيٌم﴾. َغُفوٌر هللاَ إِنَّ هللاَ ﴿َواْستَْغِفُروا تعاىل: لقوله الَقبول؛
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العلم، وينابيع الكتاب، أوعية ُكونوا عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
بيوم. يوم ِرزق هللا وسلوا

بباطن فسلوه هللا سألتم إذا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن آبائه، عن عيل بن محمد وروى
بظاهرهما. فاستعيذوه استعذتموه وإذا ني، الكفَّ

الفقر. وذلة الِغنى، بََطر من بك أعوذ إني اللهم آخر: وقال
قالت: تعاىل هللا ريض عائشة عن أبيه، عن ُعروة، بن هشام عن املؤدِّب، سعيد أبو

يتيرس. لم يُيرسه لم إن فإنه سع؛ الشِّ حتى ربَّكم سلوا
امِللح. من العجنَي يكفي ما الدنيا من يكفي قال: طاوس عن ُسحيم،

أنصفنا قد السائل: فقال بسالم. اذهب املسئول: فقال حاجة، رجًال رجل سأل قال:
حوائجنا. يف هللا إىل نا ردَّ من

ِكندة. ُمهور وضع غسان، ُمْلك أذِهْب اللهم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال قال: الشعبي عن ُمجالد،

تعجيله. املعروف ورأس رأس، يشءٍ لكلِّ عنه: تعاىل ريضهللا الخطاب بن عمر وقال

تلقني دون بالعربية ونطقه إبراهيم بن إسماعيل (21)

بالعربية وعليهما، نبينا عىل هللا صىل إبراهيم، بن إسماعيل تعاىل هللا إنطاق يف القول
أعجميَّ عربيٍّا صار وكيف والتدريج، التدريب غري وعىل والتمرين، التلقني غري عىل امُلِبينة
أول كان أٌب له يكون أن من بد ال فإنه القحطاني؛ بهذا يُقر أن عليه من وأول األبَوين.
عربيٍّا يكون ال وكان كذلك، ذلك يكن لم ولو السالم. عليه آدم بني جميع من عربي
عليه نوح يكون ألن ُموجبًا ذلك كان جده، وكذلك أبوه وكذلك عربيٍّا، أبوه يكون حتى

السالم. عليه آدم وكذلك عربيٍّا، السالم
الحسني، بن عيل بن محمد جعفر أبي عن امللك، عبد بن مسمع ثنا حدَّ ُعبيدة: أبو قال
سنة. عرشة أربع ابن وهو إسماعيُل املبينة بالعربية لسانَه فتق من أول قال: آبائه، عن
يريد: عمومتي. عىل أنبل وكنت سنة، عرشة أربع ابن وأنا الِفجار شهدُت ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
نرص حدَّثني هكذا يسار، أبا يا صدقت يونس: له فقال ُعبيدة: أبو قال النبل. لهم أجمع

طريف. بن
إسماعيل ألهم هللا أن عباٍس ابن عن أشياخه، بعض عن الربيع بن قيس وروى
َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما وتعاىل: تبارك هللا وقال إلهاًما. العربية
مَلا آخرين قوٍم إىل الوقت ذلك يف أرسل ولو قومه، إىل الرسول هللا يرسل قد قال: َلُهْم﴾.
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يصريون ثم عنه يفهم من أول قومه كان كذلك األمر كان وإذا لألول، ناقًضا الثاني كان
العرب، عن فضًال العجم إىل ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بعث قد وجل عز هللا كان وإذا غريهم. عىل ُحجة
الجواب وهذا العجم. سائر من الفرض بلزوم أحقَّ قومه من يكونوا لم وإن فقحطان
ألن واحد؛ يشءٌ كلهم العرب قالوا: فإنهم الُخلَّص الخواص فأما النِّزارية، عوام جواب
واالتفاق والتشابك، التصاهر من وبينهم واحدة، يَم والشِّ واألخالق واحدة، والجزيرة الدار
التي املناسبة ثم امُلشتبكة، والعمومة املرددة، الخئولة جهة من األعراق، ويف األخالق يف
واللغة، الطبيعة يف واحد؛ يشءٌ ذلك يف فهم واملاء؛ الهواء وِطباع الرتبة، غريزة عىل بُنيت
من نبيٍّا وجل عز هللا بعث فإذا والشهوة؛ والصناعة والراية، واملراعي والشمائل، ة والِهمَّ
من وعىل العجم، عىل يد جميًعا وألنهم قومه، وكلهم العرب، جميع إىل بعثه فقد العرب

عليهم. مقصور وتصاُهرهم يعدوهم، ال تناُكحهم ألن األمم؛ من حاَربهم
من وأوغل أبلغ كانت ربما والعادة، الطبيعة يف االتفاق جهة من واملشاكلة قالوا:
كانت وربما وأبيه، ألمه أخيه من عليه أغلب تراه حتى نعم، الرحم، جهة من املشاكلة
ل حوَّ حني وتعاىل تبارك هللا يكون أن فيجوز ومذهبًا، وأدبًا وُخلًقا، َخلًقا به أشبه
أن العجم، لسان من وباعده لسانهم، إىل لسانه طبع حوَّل كما يكون أن عربيٍّا إسماعيل
كيف وركَّبها أحب، كيف فنقلها طبائعه، سائر وسلخ غرائزه، سائر حوَّل أيًضا يكون
يكن لم بما ، البنيِّ واللسان املحمودة، األخالق من أعطاه بما ذلك بعد له فضَّ ثم شاء،
ومن األخالق تلك من يخصه فكذلك به يخصهم لم بما البيان من ه خصَّ وكما عندهم،
وبما والرتتيب، التلقني غري عىل اللسان بإطالق فصار ويروقهم؛ يفوقهم بما الدالئل تلك
أرشف بها، هللا أكرمه التي وبالزيادة طبائعهم، من إليه ونقل طبائعه، من [إليهم] نُِقل

كرًما. وأكرم رشًفا
وإىل البالغني، مقادير يف وُحوِّلوا الجنة دخلوا إذا واألطفال الُخرس أن عِلمنا وقد
عىل إال ذلك يكون وال الجنة، أهل بلسان الفصاحة مع إال يدخلونها ال والتمام، الكمال
مريم بن عيىس كالم كان املثال ذلك وعىل والتقويم. والتعليم والتدريج، الرتتيب خالف
آدم يف القول وكذلك صبيٍّا، بالحكمة السالم عليه يحيى وإنطاق املهد، يف السالم عليه

السالم. عليه وحوَّاء
وِحمار النملة، وكالم سليمان، وهدهد نوح، وُغراب أوس، بن أُهبان ذئب يف قلنا وقد
البالغ يمتنع وإنما ومشيئته، ملعرفته ره وسخَّ بقدرته، هللا أنطقه يشء كل وكذلك ُعزير،
فإذا الغريزة؛ تركيب أصل يف وأمور الحوادث، من تَعِرض أمور ِقبَل من املعارف من
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إليهم وجلب الذكاء، عليهم ر ووفَّ املواضع، تلك من نهم وحصَّ اآلفات، تلك هللا كفاهم
ت وتمَّ املعرفة، وقعت ؛ التبنيُّ إليهم وحبَّب التعرُّف، إىل أوهامهم ورصف الخواطر، جياد
والكثافة والكثرة، القلة قدر عىل األربعة األخالط ِقبَل من تكون قد واملوانع النعمة.
من يستوحش فعندها النفس؛ وإهمال العادة، سوء جهة من يكون ما ذلك ومن ة. والرِّقَّ
امُلنقسمة. والُقوى العارضة، الشواغل من يكون ما ذلك ومن النظر. ويستثقل الفكرة،
ى صفَّ فإذا ف. املثقِّ صرب وسوء املؤدِّب، ِرفق وقلة املعلِّم، ُخرق من يكون ما ذلك ومن
له، املقيِّد هو وكان الخواطر، انتظار وكفاه باله، غ وفرَّ فه، وثقَّ وهذَّبه حه ونقَّ ذهنه هللا
يف مدفوع غري األوهام، يف صحيح وهذا يعلم. أن يلبث لم لهدايته، وامُلريد عليه، والقائم

بآبائهم. منهم أشبَُه بأزمانهم الناس وقالوا: أبًا، الخال هللا جعل وقد العقول،
ذلك قدر وعىل األماكن، طبائع اختالف قدر عىل الحيوان صور اختالف رأينا وقد
البلد. بيضة وفالٌن بَْجدتها، ابن فالٌن قالوا: ولذلك والشهوات؛ واألخالق اللغات شاَهدنا
بتميم. وائل بن بكر من بالبرصة أشبه َللكوفة وهللا زياد: وقال حمًدا. ويقع ا ذمٍّ يقع
بزمان عمر بن يوسف زمان أشبه ما قالوا: كأنهم بالبارحة! الليلَة أشبَه ما ويقولون:
واٍد بكلِّ ُقَريع: بن األضبط وقال بَزِّه. بعُض ً امرأ أشبه عمرو: بن سهل وقال اج. الحجَّ

سعد. بنو
العرب، إىل معانيه بجميع وأخرجه العجم، من إسماعيل أفرد وجل عز هللا أن ولوال
هذا نجل من الطفل هذا بأن علمه أحاط قد كرجل ذلك وإنما به. أوىل إسحاق بنو لكان
نسب هللا جعل وقد أباه. ويدعَوه إليه يُضيفه أن يُجز لم ِسفاح من كان ملا ولكن الرجل،
عليهما وهارون موىس هللا أرسل وقد أبيه. فراش عىل ُولد وإن أمه نسب املالِعنة ابن
هللا جعل وقد وقبطي. كنعاني تان؛ أمَّ وهما القبط، جميع وإىل وقومه فرعون إىل السالم
القرآن نظم ِمثل عن العرب عجز أن نزعم أنَّا ترى أال والُحجة، املبلِّغني هم نبي كل قوم
النبي وقال عَجزة؟ ذلك عن كانوا أنهم العجم العرب إعالم جهة من العجم عىل ُحجة
وُجعلت الغنائم، يل وأُحلَّت واألسود، األحمر إىل بُعثت أني منها بأمور؛ «ُخِصصت ملسو هيلع هللا ىلص:
وليس الخاص، إىل يُرَسل كان إنما الرسل من غريه أن عىل بذلك فدلَّ َطهوًرا.» األرض يل
عليه والذي دعواه، ويُنِكر يكذِّبه أن األمم سائر من الرسول ذلك ِصدق عرف ملن يجوز

األول. النبي برشيعة والعمل اإلنكار ترك
الباب. انقىض الجميع. إىل بُعث ومن البعض إىل بُعث من بني ما فرق هذا
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السقيفة يوم حديث (22)

شئتم إن ب، امُلرجَّ وُعذَيقها املحكَّك، ُجذَيلها أنا السقيفة: يوم امُلنِذر بن ُحباب وقال قال:
ذلك رد األنصاري يف شيئًا املهاجري عمل فإن أمري؛ ومنكم أمري منا َجذَعة، كررناها
عمر فأراد املهاجري. عليه رد املهاجري يف شيئًا األنصاري عمل وإن األنصاري، عليه

ِرْسلك. عىل بكر: أبو فقال الكالم،
وأحسنهم أحسابًا، الناس وأكرم داًرا، وأوسطهم إسالًما، الناس أول املهاجرون، نحن
قبلكم، أسلمنا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا برسول رحًما هم وأَمسُّ العرب، يف والدًة الناس وأكثر وجوًها،
عىل وأنصارنا الفيء، يف ورشكاؤنا الدين، يف إخواننا فأنتم عليكم؛ القرآن يف وُقدِّمنا
تدين ال الوزراء. وأنتم األمراء، نحن خريًا. هللا فجزاكم وآسيتم، ونرصتم آويتم العدو.
املهاجرين من إخوانكم عىل تنفسوا أال محقوقون أنتم قريش. من الحي لهذا إال العرب

إليهم. هللا ساق ما
وسلَّمنا. رِضينا قد فإنَّا قالوا:

الناس وأقرب هللا، أهل نحن عنه: تعاىل هللا ريض بكر أبو قال قال: نذير بن عيىس
الخزرج إليه تطاولت إن األمر هذا إن ملسو هيلع هللا ىلص. هللا برسول رحًما هم وأَمسُّ هللا، بيت من بيتًا
بني كان وقد الخزرج، عنه تقرص لم األوس إليه تطاولت وإن األوس، عنه تقرص لم
أسد، َلحيَي بني جلس فقد ناعق منكم نعق فإن تُداوى؛ ال وِجراح تُنىس، ال َقتىل الحيَّني

األنصاري. ويجرحه امُلهاجري يضغمه
بامُلسِكتة. وهللا فرماهم دأب: ابن قال

َعمرتي من قِدمت قال: جده، عن أبيه، عن ُحويطب، بن سفيان أبي ابن حديث من
خليفة يا فقلت: تذرفان، عيناه فإذا فأتيته باملوت؟ بكر أبا أن أعِلمت أهيل: يل فقال
وحُسنت ِهجرتك، فصَدقت الغار، يف اثننَي وثانَي أسلم، من أول كنت أما هللا، رسول
صنعت؟ ما وحسنًا قال: عليهم؟ خريهم واستعملت ُصحبتهم، فأحسنت ووليت نُرصتك،
هللا. أستغفر أن من ذلك يمنعني وال به، وأعلم له أشكر هللُ وهللا قال: وهللا. نعم قلت:

مات. حتى خرجت فما
إال أحًدا تهُج لم إنك أبِت يا قلت: قال: جرير بن َحجناء عن الزُّراري، الخطاب أبو
للفرزدق: وقيل قال: فأهدمه. بناءً وال فأضعه، حسبًا أجد لم إني قال: التيم! إال وضعته

فبنى. ا وجصٍّ آُجرٍّا وجد قال: الهاشميَّات؟ تلك يف مدائحه يف الُكَميت أحسن
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الخطاب بن عمر عىل الظَِّرب بن عامر ولد من رجل دخل قال: األسود بن عامر
إسالمك. يف حالك وعن جاهليتك، يف حالك عن ني خربِّ له: فقال عنه تعاىل هللا ريض
عن فيها ِخمت وال بأَمة، فيها هممت وال لُمة، غري فيها ناَدمت فما جاهليتي أما قال:

ُمغرية. خيٍل أو جريرة، َحْمل أو عشرية، أو ناٍد يف إال راءٍ رآني وال بُهمة،
فيُصِدرها تقع أن قبل األمور يف ينظر رجٌل ثالثة؛ الرجال عمر: قال قال: عوانة
قولهم، وقِبل الرأي أهل شاَور نازلٌة به نزلت فإذا ينظر، ال ُمتوكل ورجٌل َمصدرها،

ُمرشًدا. يُطيع وال رشًدا، يأتمر ال بائر، حائٌر ورجٌل
حاجة، يف عنه تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر السدويس الهيثم بن ِعلباء كلَّم قال:
عمر د صعَّ فأحسن، حاجته يف تكلَّم فلما البيان، حسن اللسان، جيِّد دميًما، أعور وكان

ُخْرب. ُجَميلهم يف أناس لكل قال: قام أن فلما وحَدره، فيه برصه
عثمان، دار فدخل املدينة معاوية قِدم قال: أشياخه، عن يزيد بن عيىس أخربنا
أعَطونا الناس إن أخي، ابنة يا معاوية: فقال وبكت، أبتاه. وا عثمان: ابنة عائشة فقالت
حقد. تحتها طاعًة لنا وأظهروا غضب، تحته ِحلًما لهم وأظَهْرنا أمانًا. وأعطيناهم طاعة
ندري وال بنا، نكثوا بهم نكثنا وإن أنصاره، مكان يرى وهو سيفه، إنسان كل ومع
من امرأة تكوني أن من خريٌ املؤمنني أمري عم ابنة تكوني وَألن لنا. أم تكون أعلينا
خطبها، حني العاص بن سعيد بن أبان يف عثمان ابنة عائشة وقالت املسلمني. ُعْرض

املدينة: وترك بأيلة نزل وكان

ن��اف��ُع أن��ت ُم��س��ت��ن��ِف��ًع��ا وال ع��دوٍّا ض��ائ��ٌر أن��َت ال ��بِّ ال��ضَّ ب��بَ��ي��ِت ن��زل��َت

بينكم كان إنه العاص: بن لعمرو الُجذامي َروح بن سالمة قال قال: الحسن أبو
جفري من الحق نُخرج أن أردنا قال: ذلك؟ عىل حَملكم فما فكرستموه، باب العرب وبني

الباطل.
ار عمَّ فقال موىس، أبو فبايَع امُلحاربي، عاصم بن يزيد الكوفة إىل عيل ببيعة قِدم

جنده. وليُسِلمن جهده، وليفرَّنَّ عقده، وليُحلَّن عهده، لينقضن وهللا لعيل:
فأبَيتم، لتنتَهوا بها ألرضبكم عمر ِدرَّة إليكم حَملت الشعبي: رواية يف عيل وقال
ألُصلحكم آتي وال السيف، يريدون الذين أرى وقد تنتهوا، فلم الخيزرانة اتخذت حتى

بفسادي.
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وأشعارهم األعراب نوادر من مقطَّعات (23)

من ورقات عرش مصاحفها من مصحف كل يف أجعل أن الحيوان ُكتُب يف العادة كانت
هذا حظ يكون أن فأحببت بذلك، َعجبك ذكرت ملا األشعار، ونوادر األعراب مقطعات

تعاىل. هللا شاء إن أوفر ذلك يف الكتاب
الطَُّهوي: الَعرف أبو قال

ُع��رُزوُم ��نِّ ال��سِّ ف��ات��ي ال��وف��ادِة ب��ك��ُر َج��م��ٍل ب��ن��ي م��ن ف��واف��ى ال��وف��وُد واف��ى
زراِم��ي��ُم ��اٌظ ل��حَّ ال��َم��ج��ال��ِس وف��ي م��ش��ى ح��ي��ث ��رب��اِل ال��سِّ ف��ي ال��ِم��الَط��ي��ن ك��زُّ
وت��ج��زي��ُم ُج��ب��ٌن ُم��خ��اِل��ُط��ه ل��ؤٌم أخ��َرَج��ه وال��ب��وَّاَب ال��ب��اَب رأى ل��م��ا
م��ع��ل��وُم ال��ق��وِم ُظ��ه��وِر وراءَ َم��م��ًش��ى ل��ك��م وك��ان ِع��ل��ٌم ِب��ُك��ُم ل��ي ك��ان ق��د

مصنوع): الباقي عبيدة: أبو (قال ِحلِّزة بن الحارث وقال

ال��ش��اح��ُج وال ال��ح��ازي يَ��ث��ِن��ك ال ان��ث��ن��ى ثُ��م ال��ُم��زِم��ُع أيُّ��ه��ا ي��ا
ه��ائ��ِج َم��رت��ٍع م��ن ل��ه ه��اَج َق��رنُ��ه أع��ض��ٌب ق��ع��ي��ٌد وال
خ��ال��ُج أم��ِره م��ن ل��ه ت��اَح ل��ه ويُ��س��ع��ى يَ��س��ع��ى ال��ف��ت��ى بَ��يْ��ن��ا
ه��ام��ُج َه��َم��ٌج ف��ي��ه يَ��ع��ب��ُث ع��ي��ِش��ه م��ن ُرفِّ��ح م��ا ي��ت��رُك
ع��ال��ُج ُدونِ��ن��ا م��ن ح��ب��ى وق��د أرس��ل��تُ��ه ح��ي��َن ل��ع��م��ٍرو ق��ل��ُت
ال��ن��ات��ُج َم��ن ت��دري ال إنَّ��ك ب��أغ��ب��اِره��ا ��وَل ال��شُّ تَ��ك��َس��ِع ال
ال��وال��ُج ال��لَّ��بَ��ِن ش��رَّ ف��إنَّ أل��ب��انَ��ه��ا ألض��ي��اِف��ك واص��بُ��ب

جابر: بن عمرو بن يسار بن زبَّان وقال

خ��ب��ي��ُر ف��ي��ه��ا وم��ا ل��تُ��خ��ِب��َره زي��اٌد ف��ي��ه��ا ِط��ي��رٌة تُ��خ��بِّ��ُر
ُم��ِش��ي��ُر ب��ح��ك��م��ِت��ه ل��ه أش��اَر ع��اٍد ب��َن لُ��ق��م��اَن ك��أنَّ أق��اَم
ال��ثُّ��ب��وُر وْه��َو ُم��ت��ط��يِّ��ٍر ع��ل��ى إال ط��ي��َر ال أن��ه تَ��ع��لَّ��ْم
ك��ث��ي��ُر وب��اِط��لُ��ه أح��اِي��ي��نً��ا ش��يءٍ ب��ع��َض يُ��واف��ُق ش��يءٌ ب��ل��ى
بَ��ِش��ي��ُر أو نَ��ِع��يٌّ ب��ه ي��ج��يءُ ي��وًم��ا بُ��دَّ ال ب��ه يُ��ن��َزْح وم��ن
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األعراب: بعض وقال

ال��ُم��ش��ع��َش��ُع وال��ُم��داُم ال��َغ��وان��ي ِل��ع��اُب ��ه ه��مُّ ش��بَّ َل��ُدْن ب��طَّ��اٍل نَ��ج��ي��ب��ُة
أن��َزُع ف��ْه��َو رأَس��ه ال��دِّه��اِن وِط��ي��ُب ك��ال��دُّم��ى وال��ِب��ي��ُض ��اُم وال��َح��مَّ ال��ِم��س��ُك َج��ال
��ُع تَ��س��مَّ ألُذٍن أو ��ى تَ��دجَّ ل��َع��ي��ٍن ب��م��ك��اِن��ه خ��ًف��ا ال ذاك��م أَُس��ي��ل��ُم
َق��ع��َق��ع��وا ال��ب��اِب َح��ْل��ق��َة ال��رِّج��اُل وه��اَب ان��ت��َدوا إذا ال��ذي��ن ��مِّ ال��شُّ ال��نَّ��َف��ِر م��ن
وأوس��ع��وا أط��ال��وا بُ��رَدي��ه َح��وَك ل��ه نَ��م��نَ��م��وا ال��ي��م��ان��وَن ��وُد ال��سُّ ال��نَّ��َف��ُر إذا

األعراب: بعض وقال

َح��راُم ع��ل��يَّ يَ��م��ِل��ُك��ه��ا داَم م��ا ُم��س��اف��ٍر ب��ِن تَ��ِع��لَّ��َة إبْ��ِل أل��ب��اُن
ط��ع��اُم ال��ب��ط��وِن ف��ي يَ��س��ل��ُك داَم م��ا ِم��ث��لُ��ه أوف��ى ب��ِن ِع��م��راَن وط��ع��اُم
َل��ِل��ئ��اُم ع��ل��ي��ه��ُم ي��م��نُّ زاٌد أح��الِق��ه��م ف��ي يَ��س��وُغ ال��ذي��ن إن
اُم ُق��دَّ م��ن ع��ل��ي��ه يُ��َش��نُّ ل��ع��نً��ا ُم��س��اف��ٍر ب��َن تَ��ِع��لَّ��َة اإلل��ُه ل��َع��َن

األعراب: بعض وقال

ُم��ت��ظ��اِه��ُر ن��يُّ��ه��ا ح��ت��ى ب��يَ��ث��رَب وال��نَّ��وى ال��ق��تُّ ش��اَده��ا ق��وٍم ن��ج��ي��ب��ُة
ف��اط��ُر ون��ابُ��ِك َم��ل��م��وٌم َس��ن��اُم��ِك ِع��لَّ��ٌة ب��ِك ف��م��ا ِس��ي��ري ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
ط��ائ��ُر م��رَّ إذا َع��ي��نَ��ي��ه��ا تُ��ق��لِّ��ُب َرزيَّ��ًة ت��رك��ُت خ��ي��ًرا أو ف��ِم��ث��لُ��ك

أشعارهم: ُمحَدث جيِّد من وهو االسم، مجهول األعراب، بعض وقال

ُج��نَّ��ُح واألِس��نَّ��ُة ُف��َل��ي��ٍح ب��بَ��ط��ِن ُح��ف��رًة ال��لَّ��ه��اِزِم رغ��ِم ع��ل��ى ح��َف��ْرن��ا
أرَوُح ��ي��ِم ال��ضَّ ع��ل��ى إق��راًرا أنَّ رأوا ال��رُّب��ى م��ل��ئ��وا إذا ح��ت��ى غ��ِض��ب��وا وق��د

ُمحارب: من رجل وقال

ت��ق��وُم ل��و ُم��ع��ًط��ى إخ��اُل، وأن��ت، َج��داٍد ف��ي تَ��ط��وَّْف وق��ائ��ل��ٍة
ال��نُّ��ج��وُم وَض��َح إذ يُ��م��ن��اَي ع��ل��ى وه��نً��ا ال��طَّ��ْل��ِح ال��ض��ارب��اُت ف��ق��ل��ُت
ألُ��وُم وال ال��ص��دي��َق أَس��ُل ف��ال َف��ْق��ري ال��ل��ِه ب��ع��َد ع��ل��يَّ ق��َص��رَن
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الطائي: حاتم وقال

تَ��ط��لَّ��ع��ا ال��رِّج��اِل ب��ع��ِض م��ن ال��ل��ؤُم إذا يَ��ُس��رُّن��ي ح��ي��اءً ألس��ت��ح��ي��ي وإنِّ��ي
��ع��ا م��ج��شَّ وك��ل��بً��ا وُم��س��ت��ح��يً��ا َح��ي��يٍّ��ا ث��الث��ًة اإلن��اءِ أص��ح��اُب ك��ان إذا
أق��َرع��ا ال��زَّاِد ج��ان��ِب م��ن ي��دي م��ك��اَن يَ��رى أْن أك��ي��ل��َي ألس��ت��ح��ي��ي ف��إنِّ��ي
م��ع��ا وح��اج��ِت��ن��ا أه��َوي��ن��ا ن��ح��ن إذا ��ه��م أُك��فَّ تَ��َم��سَّ أن م��ن ي��دي أك��فُّ
أج��َم��ع��ا ال��ذمِّ ُم��ن��ت��ه��ى ن��اال وَف��ْرَج��ك س��ؤَل��ه ب��ط��نَ��ك تُ��ع��ِط َم��ه��م��ا وإنَّ��ك

اليهود: لبعض وأظنُّها قال،

ال��َم��ن��اق��ُع تُ��بْ��ل��ى ح��ي��َن َوْج��ه��ي ب��ش��اش��َة ��ن��ي م��سَّ ال��ُع��س��ر إذا ألس��ت��ب��ق��ي وإن��ي
ال��ُم��ت��ض��اِرُع ال��ُم��ل��ِح��ُف تَ��ش��كَّ��ى م��ا إذا نَ��وَّل��وا ش��ئ��ُت ول��و ق��وم��ي ثَ��رى ف��أُع��ف��ي
ال��َم��ط��ام��ُع ال��رج��اِل ن��ح��َو وتُ��رِج��ُع��ن��ي زائ��ًرا ج��ئ��ُت إذا أُْق��ل��ى أْن َم��خ��اف��َة
ُم��ت��واِض��ُع ن��ع��م��ٍة ُم��ص��ادي وك��لُّ ُم��ن��َع��ًم��ا أُش��رََّف أو م��نٍّ��ا ف��أس��م��َع

أسد: بني بعض وقال

ح��يَّ��اِن ب��ِن يَ��ح��ي��ى ال��ِف��ت��ي��اِن ل��َف��ت��ى ِف��ًدى ك��لَّ��ه��م ال��ي��م��ان��ي��َن ال��ل��ُه ج��ع��َل أال
َع��دن��اِن ب��ِن َم��َع��دِّ م��ن وأل��ًف��ا ل��ُق��ل��ُت ع��ص��ب��يَّ��ٍة م��ن ف��يَّ ُع��َري��ٌق ول��وال
َق��ح��ط��اِن ب��أب��ن��اءِ ن��ف��ًس��ا ل��ه وِط��ب��ُت ب��َع��ش��ي��رتِ��ي تَ��ِط��ْب ل��م نَ��ْف��س��ي ول��ك��نَّ

ُعذرة: لبني موًىل ثروان، ابن أو ثروان، وقال

ِدره��م��ا ال��ن��اِس م��ن إلن��س��اٍن ع��ل��يَّ تَ��ِج��ْد ل��م َع��ي��الَن ق��ي��ِس َم��ول��ى ك��ن��ُت ول��و
وتَ��غ��رم��ا أِدي��َن أْن أُب��ال��ي ف��ل��س��ُت ك��لِّ��ه��ا ُق��ض��اع��َة َم��ول��ى ول��ك��نَّ��ن��ي
وأك��َرم��ا أَع��فَّ م��ا ح��اٍل ك��لِّ ع��ل��ى ف��ي��ه��ُم ال��ل��ه ب��اَرَك ق��وم��ي أول��ئ��ك
تَ��خ��ذُّم��ا إال ال��لَّ��ح��َم ي��أك��ل��وَن وال َم��ف��ِص��ًال يُ��ص��ي��ب��وَن ال ال��َم��َح��زِّ ُج��ف��اُة

آخر: وقال

ال��َورِد وال��َف��رِس ال��بُ��رَدي��ن ذي اب��ن��َة وي��ا م��ال��ٍك واب��ن��َة ال��ل��ِه ع��ب��ِد اب��ن��َة أي��ا
وح��دي آُك��لُ��ه ل��س��ُت ف��إنِّ��ي أِك��ي��ًال ل��ه ف��ال��تَ��م��ِس��ي ال��زَّاَد ع��ِم��ل��ِت م��ا إذا
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بَ��ع��دي م��ن األح��ادي��ِث ��اِت َم��ذمَّ أخ��اُف ف��إنَّ��ن��ي ق��ري��بً��ا أو ق��ص��يٍّ��ا ك��ري��ًم��ا
وال��َج��ه��ِد ال��َخ��ص��اص��ِة ب��ادي ال��ِم��َع��ى خ��ف��ي��ُف وج��اُره زاًدا ال��م��رءِ ب��ش��ب��ِع وك��ي��ف
َع��ْم��ِد ع��ل��ى األك��ي��ِل أط��راَف يُ��الِح��ُظ ب��اخ��ٍل زي��ارِة م��ن خ��ي��ٌر وَل��ل��َم��وُت
ال��َع��ب��ِد ِش��ي��م��ِة م��ن ت��ل��ك إال ف��يَّ وم��ا ث��اويً��ا داَم م��ا ��ي��ِف ال��ضَّ ل��َع��ب��ُد وإنِّ��ي

َعبدل: ابن وقال

ُح��ْم��ُر َص��ق��ال��ب��ٌة أو ُس��وٌد ط��م��اط��ُم ب��اِب��ه دوِن م��ن ك��ان ِب��ش��ٌر ش��اءَ ول��و
واألج��ُر ال��َح��م��ُد ع��ن��َده��ا ل��ِب��ش��ٍر ي��ك��وُن ل��لَّ��ت��ي ال��ب��اَب ��َل س��هَّ ِب��ش��ًرا ول��ك��نَّ
ِس��ت��ُر وال داٍر ب��اُب ال��غ��واش��ي ِح��ذاَر َط��ْرَف��ه ردَّ م��ا ال��َع��ي��ِن ُم��راِد بَ��ِع��ي��ُد

الِحجازيني: بعض وقال

اِر ال��دَّ ص��اِح��ُب أنِّ��ي ال��ك��ل��ُب يُ��ن��ِك��ِر ل��م ُزرتُ��ك��ُم ي��وَم خ��م��ًرا أح��ِم��ُل ك��ن��ُت ل��و
ال��نَّ��اِر ع��ل��ى أُذِك��ي��ه ال��َورُد وال��َع��ن��ب��ُر يَ��ف��َغ��ُم��ن��ي ال��ِم��س��ِك وِري��ُح أتَ��ي��ُت ل��ك��ْن
وال��ق��اِر ال��زِّقِّ ري��َح يَ��ع��رُف وك��اَن أب��َص��َرن��ي ح��ي��َن ري��ح��ي ال��ك��ل��ُب ف��أن��ك��َر

َعبدل: ابن وقال

ُك��ل��ث��وِم أب��و غ��دا م��ا إذا ث��ى ال��َغ��ر ال��ُم��رِض��ُع ال��ج��زي��رِة ج��اُر ِن��ْع��َم
م��أدوِم ُم��ل��بَّ��ٍق غ��ذاءٍ م��ن ص��دي��ٍق ع��ن��َد أص��اَب ق��د ط��اويً��ا
ال��م��ه��دوِم ك��ال��َم��ع��ِل��ِف ف��أل��ق��ى ـ��ِس ��م��ـ ال��شَّ ح��اِج��َب ب��َج��ع��ِره أن��ح��ى ث��م

أوس: بن حبيب وقال

ال��ق��ري��ُض م��اَت ال��ج��واُد م��اَت ف��إْن َد ال��ُج��و إح��ي��اُؤك ال��ق��ري��ِض وح��ي��اُة
بَ��ِغ��ي��ُض وْه��َو اإلح��س��اُن ف��ي��ه ـ��ب��َح أص��ـ زم��ٍن ف��ي اإلح��س��اِن ُم��ِح��بَّ ي��ا

وقال:

أس��ِد ب��ن��ي م��ن أنِّ��ي ��م��ُت تَ��وهَّ ح��ت��ى وآِص��رت��ي َق��راب��ات��ي اطَّ��رح��تُ��م ث��م
األَس��ِد َط��ل��ع��ِة م��ن ُص��دوِره��ِم وف��ي ُع��ي��ونِ��ه��ِم ف��ي أْق��ل��ى ال��ح��م��ِد وَط��ل��ع��ُة
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وقال:

يُ��خ��نَ��ُق َح��ب��ٍل ب��ك��لِّ ��ق��يَّ ال��شَّ إنَّ ب��ق��ولِ��ه��م ال��ق��ائ��ل��وَن يَ��ع��ن��ي إيَّ��اك
ال��َم��ن��ِط��ُق ذُراه ك��نَ��ف��ي ف��ي واك��ت��نَّ ِب��ب��اِب��ه ال��ك��الُم وق��َف ش��اع��ٍر م��ن
وَخ��ن��َدُق ال��رِّج��اِل م��ن ع��ل��ي��ك ُس��وٌر ب��ه��ا ف��ِل��ي ال��ِب��الِد م��ن ش��ئ��َت ح��ي��ُث ِس��ْر
ال��َم��ش��ِرُق ��َق��ت��ه ورقَّ ال��ِح��ج��اُز م��ن��ه ��َل��ت وس��هَّ ال��ش��آُم م��ن��ه ��َف��ت ث��قَّ ق��د

وقال:

تَ��لُ��وُح أب��ًدا ط��يِّ��ٍئ ف��ي تُ��رى ل��ي��ٍل نُ��ج��وُم ال��َك��ري��ِم ع��ب��ِد ب��ن��و
ال��م��دي��ُح ُخ��ِل��َق ل��ِم��ن ف��خ��بِّ��ْرن��ي ث��وابً��ا ل��ه��م ال��ِه��ج��اءُ ك��اَن إذا

وقال:

ب��أدي��ِب ُم��ت��يَّ��ٍم أدي��ٍب َص��بٍّ م��ن أح��َس��َن ي��ك��وُن ش��يءٍ أيُّ

وقال:

ِل األوَّ ل��ل��ح��ب��ي��ِب إالَّ ال��ُح��بُّ م��ا ال��ه��وى م��ن ِش��ئ��َت ح��ي��ُث ف��ؤاَدَك ��ْل نَ��قِّ
َم��ن��ِزِل ِل ألوَّ أب��ًدا وح��ن��ي��نُ��ه ال��ف��ت��ى ي��أَل��ُف��ه األرِض ف��ي َم��ن��ِزٍل ك��م

وقال:

ُخ��م��اُر م��ن��ه ال��ِع��رَض يُ��ِص��ي��ُب َق��َدٌح أنَّ��ه تَ��ع��َل��ُم س��وَف ف��إنَّ��ك اش��َرْب
أب��ك��اُر ُح��ت��وُف��ه��ا ال��َق��ري��ِض ُع��وِن ب��ُش��رٍَّد ال��ك��الِم أس��واُر ع��اداك
ع��طَّ��اُر وال��ٌد ل��ي يَ��ُك��ْن ل��م إْن َش��واه��دي ك��نَّ ش��ئ��َت م��ا م��ت��ى ُغ��َرٌر

األنماري: الحارث بن َسلمة وقال

ِذَم��م��ا ِرج��اِل��ن��ا وأوف��ى ِق��ْدًم��ا س��يِّ��ُدن��ا وأن��َت ُس��بَ��ي��ًع��ا أب��ِل��غ
اض��ط��رم��ا ال��ذي ض��رَّم��وا ق��د ذُب��ي��اَن إخ��وتَ��ه��ا وأنَّ بَ��ِغ��ي��ًض��ا أنَّ
ح��َك��م��ا م��ا ب��ئ��َس ي��ق��ولُ��نَّ ف��ال ب��ي��ن��ه��ُم ح��كَّ��م��وَك أْن نُ��بِّ��ئ��ُت
ظ��َل��م��ا وم��ن ��ه��م ح��قِّ ذا تَ��ع��رُف ب��ش��أِن��ه��ِم ِع��رف��ٍة ذا ك��ن��َت إْن
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ال��ُف��َه��م��ا وتُ��ح��ِض��ُر وَع��زًم��ا َح��زًم��ا َم��ن��اِزلِ��ه ف��ي األم��َر وتُ��ن��ِزُل
ِذَم��م��ا60 وال إلَّ��ًة ال ـ��ُم��ب��ِط��ُل ال��ـ وال ال��ُم��ِح��قُّ َم��ن تُ��ب��ال��ي وال
ص��تَ��م��ا ث��اب��تً��ا ال��ُح��ك��َم يَ��ع��ِدم��وا ل��ن ب��ي��ن��ه��ُم ال��ح��ك��ي��ُم ف��أن��َت ف��اح��ك��ْم
رِغ��م��ا وم��ن َرِض��ي َم��ن ِرض��ا ع��ل��ى ب��ي��ن��ه��ُم ��واءِ ال��سَّ أدي��َم واص��دَع
َف��َدم��ا دًم��ا وإْن ب��م��اٍل م��اًال ِع��دَّتَ��ه ف��ُف��ضَّ م��اًال ك��اَن إْن
َس��َل��م��ا أُم��وَره��م إل��ي��ه��م ف��ان��ِب��ذْ ح��ك��وم��تَ��ه��م تُ��ِط��ْق ل��م وإْن ه��ذا

آخر: وقال

ي��أِت��ي��ن��ا ال��غ��ي��ِب َظ��ْه��َر ق��ولِ��ك ك��لُّ أْن ُم��غ��ل��َغ��ل��ًة ع��م��ٍرو أب��ا ِض��راًرا أب��ِل��ْغ
ف��ي��ن��ا ب��م��ا ره��ٌن ل��ك��م ِض��راًرا إنَّ ب��ه ه��َم��م��َت ُص��ل��ٌح إْن َق��ب��ي��ص��َة ارَه��ْن
ال��دِّي��ن��ا61 ف��اع��ِدل��وا م��نَّ��ا ِح��طَّ��اَن وإنَّ َس��راِت��ك��ُم م��ن ق��ت��ي��ٌل ُض��َح��ي��ًك��ا إنَّ
ن��اِه��ي��ن��ا نَ��ه��ِي م��ن ل��ه خ��ي��ٌر نَ��ه��يُ��َك ع��ش��ي��رتَ��ه ي��ؤذي ف��ال ُع��بَ��ي��ًدا وانْ��َه

آخر: وقال

م��أم��وُر يُ��نْ��َه ل��م إذا ��ِف��ي��َه ال��سَّ إنَّ س��ف��ي��ُه��ك��ُم يُ��ن��ه��ى أال َع��ِديٍّ بَ��ن��ي

املرياث: بأكل فِرح قد جزء: فقال أخوه، ومات األسدي، عامر بن حرضمي وقال

َج��ِذال ن��اع��ًم��ا تَ��روَّح��ُت إنِّ��ي َج��َل��ال يَ��ُق��ْل ول��م َج��زءٌ ق��اَل ق��د
َع��ِج��ال ِم��ث��َل��ه��ا ف��الَق��ي��َت َج��زءٌ َك��ِذبً��ا ب��ه��ا أزنَ��ن��تَ��ن��ي ك��ن��َت إْن
نَ��بَ��ال؟ ش��ص��ائ��ًص��ا ذَوًدا أُوَرَث وأْن ال��ِك��راَم َ أُرَزأ أْن أف��َرُح

ُمرارة: بن َسلمة بن ُحَريث وقال

أُه��اُل م��ن��َك ِك��دُت ح��ت��ى تَ��ن��كَّ��رَت رأي��تُ��ه��ا ��ا ل��مَّ ال��َع��م��ريِّ اب��ن��ُة ت��ق��وُل
ِط��واُل ع��ل��يَّ وأيَّ��اٌم ل��ي��اٍل أتَ��ت ف��ق��د ُع��َم��ي��ُر م��نِّ��ي تَ��ع��َج��ب��ي ف��إْن

العهد. والذمة: القرابة. أو الِحلف بمعنى هنا اإللة: 60
الجزاء. الدين: 61
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وِف��ع��اُل ن��ائ��ٌل وف��ي��ه��م ك��ذاَك َس��راتُ��ه��م تَ��ِش��ي��ُب ق��وٍم ل��م��ن وإنِّ��ي
وَق��ذاُل َم��ف��ِرٌق م��ن��ه��ا س��اَل إذًا ال��ِع��دى م��ن أل��ق��ى ك��ن��ُت م��ا ل��ِق��يَ��ت ول��و
وِح��ج��اُل ب��ارٌد ِك��نٌّ ال��ص��ي��ِف وف��ي َش��تْ��وٍة ك��لَّ ِك��لَّ��ٍة ف��ي ول��ك��نَّ��ه��ا
َغ��زاُل ال��نِّ��ص��ي��َف ع��ن��ه��ا وَض��َع��ت إذا ك��أنَّ��ه��ا ح��ت��ى ال��ِم��س��َك وتُ��ْع��ل تُ��ص��اُن

معه: تنفر أن وأرادت المرأته الخوارج بعض وقال

ال��طَّ��َل��ب��ا أم��ث��الُ��ِك ل��ه��م ت��س��ت��ط��ي��ُع ال رِك��ب��وا إذا ال��ح��رَّا ال��َح��روريَّ��َة إنَّ
ال��َخ��بَ��ب��ا ��ال��ِة ال��رَّجَّ م��َع تُ��ِط��ي��ق��ي وال َف��رًس��ا تَ��رَك��ب��ي ال َف��رًس��ا يَ��رَك��ب��وا إْن

بهذا: شبيه يف المرأته َلْوذان بن ُخَزز وقال

األج��َرِب ِج��ل��ِد ِم��ث��َل ِج��ل��ُدِك ف��ي��ك��وَن أط��َع��م��تُ��ه وم��ا ُم��ْه��ري تَ��ذُك��ري ال
تَ��ح��وَّب��ي ثُ��م ش��ئ��ِت م��ا ف��ت��أوَّه��ي َم��س��وءٌة وأن��ِت ل��ه ال��َغ��ب��وَق إنَّ
ف��اذَه��ب��ي َغ��ب��وًق��ا س��ائ��ل��ت��ي ك��ن��ِت إْن ب��ارٍد َش��نٍّ وم��اءُ ال��ع��ت��ي��ُق َك��ِذَب
ف��تَ��ل��بَّ��ِب س��اط��ٌع ُغ��ب��اٌر ه��ذا خ��ل��ي��ل��ت��ي ت��ق��وَل أْن َألخ��ش��ى إنِّ��ي
��ب��ي وتَ��خ��ضَّ ��ل��ي تَ��ك��حَّ ي��أخ��ذوِك إْن وس��ي��ل��ٌة إل��ي��ِك ل��ه��م ال��ع��دوَّ إنَّ
َم��رَك��ب��ي ذل��ك ي��وَم ال��نَّ��ع��ام��ِة واب��ُن وِح��دَج��ه ال��َق��ع��وَد َم��رك��بُ��ِك وي��ك��وُن
وأُج��نَ��ِب ال��رِّك��اِب ش��رِّ إل��ى أق��َرْن َع��ن��وًة ي��أخ��ذون��ي إْن ام��رٌؤ وأن��ا

فقال: معه، تكون أن امرأته إليه فطلبت يُسافر أن أعرابي وأراد

ف��ان��ف��ت��ح��ِت ال��ِح��نْ��واِن وح��كَّ��ِك َم��ِذح��ِت ق��د س��اَف��رِت ل��و إنَّ��ِك
تَ��ح��ت��ي دي��ٍك ص��وُت ه��ذا وق��ل��ُت

باألخرى. الفخذَين إحدى سجح املذح:
ربيعة: أبي بن هللا عبد بن عمر يقول األول املعنى بهذا شبيه ويف

أخ��َض��ُر ال��ح��دائ��ِق ُم��ل��ت��فُّ وريَّ��اُن ُغ��رف��ٍة ظ��لُّ َع��ي��ِش��ه��ا م��ن وأع��َج��بَ��ه��ا
تَ��س��َه��ُر ال��دَّه��ِر آِخ��َر ل��ش��يءٍ ف��ل��ي��س��ْت ��ه��ا يُ��ِه��مُّ ش��يءٍ ك��لَّ َك��ف��اه��ا وواٍل
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عمرو بن محمود بن صعصعة إىل بها وبعث األبيات هذه جندل بن سالمة وقال
له: فأطلقه يده، يف أسريًا جندل بن أحمر أخوه وكان مرثد، بن

َص��ع��َص��ع��ا62 أج��ِزي��َك س��وَف إنِّ��ي أَص��ع��َص��َع ب��يْ��نَ��ن��ا ك��ان ال��ذي ب��ال��ودِّ س��أج��ِزي��َك
َل��ع��َل��ع��ا بُ��ي��وتُ��ك ح��لَّ��ت وإْن إل��ي��َك ِم��ْدح��ًة ب��تَ��ث��ل��ي��ِث ك��نَّ��ا وإْن س��أُه��دي
أرَوع��ا63 ال��خ��الئ��ِق م��ح��م��وَد وَج��ْدن��اك ف��إنَّ��ن��ا أب��اك م��ح��م��وٌد يَ��ُك ف��إْن
َم��ع��ا64 م��ائ��ًة ل��ك��م أه��َدي��ن��ا ش��ئ��َت وإْن وِم��دح��ًة ث��ن��اءً أه��َدي��ن��ا ش��ئ��َت وإْن

إلينا. أَحبُّ وامِلدحة الثناء محمود]: بن [صعصعة قال
حليمُة خدمتَه وتولَّت كندة، بن فضالة عند وأقام ُحِبس حني حجر بن أوس وقال

لذلك: شاكًرا فضالة، ابنة

َم��ق��َع��ِد َم��راس��َي أل��ق��ى إذ ح��ل��ي��م��ُة ب��ه��ا ث��وى ثَ��واءً م��لَّ��ت م��ا َل��َع��م��ُرَك
ُع��وَّدي ف��ال��َق��ن��اف��ِذ ب��َف��ْل��ٍج وح��لَّ َض��م��ان��ت��ي ب��ال��ي��َدي��ِن ��ت تَ��ل��قَّ ول��ك��ْن
ِد ال��م��م��دَّ وال��ِخ��ب��اءِ ال��ب��الي��ا ب��َح��م��ِل ك��َل��ي��ه��م��ا رب��ي��ٍع َش��ه��َري غ��بَ��َرت وق��د
وتَ��خ��رُِّد أُك��روم��ٍة م��ن ش��ئ��َت ك��م��ا أنَّ��ه��ا ال��ت��ك��ال��ي��ُف ت��ل��َك تُ��ل��ِه��ه��ا ول��م
ق��ِد بَ��رازتُ��ه َع��ف��ٍو ُخ��لُ��ٍق إل��ى نَ��َم��ي��نَ��ه��ا ِك��راٍم أع��راٍق اب��ن��ُة ه��ي
وتُ��ح��َم��دي ع��ل��ي��ِك يُ��ث��ن��ى أْن وَح��س��بُ��ِك ُم��ث��وٌَّب ع��نَّ��ا يَ��ج��ِزي��ِك أو س��أج��ِزي��ِك

الُخريمي: وقال

ف��أج��َه��دا أودَّ أْن م��نِّ��ي وَح��س��بُ��ك ج��اه��ًدا ال��م��ودََّة إال أْج��ِزه ول��م

بريوت: يف املطبوع جندل بن سالمة ديوان يف الذي 62

َصعَصعا العاَم أبَليتَنا ما سأجزيك فَككتَه قد الذي بالقدِّ سأجزيك

هكذا: الديوان رواية 63

أرَوعا الخرِي إىل منسوبًا وَجْدناك فإنَّنا أباك محموٌد يُك فإْن

هكذا: الديوان رواية 64

معا مائًة لكم ينا عدَّ شئَت وإْن وِمدحًة ثناءً أهَدينا شئَت وإْن
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األسدي: وقال

أَُل��ْم ول��م أم��وَت أْن ِع��ن��ِدي وك��ال��ُخ��ل��ِد أس��ت��ط��ي��ُع��ه ل��و ال��ُخ��ل��َد أُِح��بُّ وإنِّ��ي

الحادرة: وقال

ال��ُخ��ل��ُد ه��و ال��ث��ن��اءَ إنَّ ب��إح��س��اِن��ن��ا ألب��ي��ك��ُم أبَ��ا ال ع��ل��ي��ن��ا ف��أث��نُ��وا

مُلهلِهل: األصمعي وأنشد

اتَّ��أْر م��ن ي��م��وُت ال ال��ع��ط��اءِ ج��زاءَ ب��َع��ق��ِرك��م وَع��ق��ًرا ب��تَ��ق��ت��ي��ٍل ف��َق��ت��ًال

فقال: عنَزة، من فخذًا َحكم، بني الَعنربي الشليل أبو وضاف

أُزاُر وال أُزوُر َق��تَ��ٍر ع��ل��ى ق��ص��يٍّ��ا َح��َك��ٍم ب��ن��ي ف��ي أران��ي
وال��ُق��ت��اُر ال��َم��ع��اِذُر وت��أت��ي��ن��ي ُدون��ي ال��لَّ��ح��َم ي��أك��ل��وَن أُن��اٌس

آخر: وقال

ُزه��ُر أل��وانُ��ه��ا األك��ف��اِل ��ِح ُرجَّ ع��ل��ى بُ��ي��وتَ��ه��م ال��بُ��ي��وِت أرب��اُب م��دَّ إذا
وال��ف��ق��ُر ال��َم��ج��اع��ُة أم��َس��ي��ن��ا ن��ح��ُن إذا ��ن��ا يَ��ُح��فُّ ِخ��ب��اءً م��ن��ه��ا ل��ن��ا ف��إنَّ

األسدي: املهوِّش أبو وهو آخر، وقال

ع��اِد ب��ِن لُ��ق��م��اِن رأَس ل��ي��أك��َل ِح��رًص��ا اآلف��اَق يُ��ط��وُِّف تَ��راه

أيًضا: وقال

األل��واِن ُم��ت��ش��اب��ه��و ال��لِّ��ح��ى ثُ��طُّ أح��الُم��ه��م ق��ل��ي��ل��ٌة ال��ُف��َق��ي��ِم وب��ن��و
ب��ُع��م��اِن ج��م��ُع��ه��م أص��ب��َح ب��ُع��م��اَن َش��رب��ٍة أو ب��أْك��ل��ٍة ي��س��م��ع��وَن ل��و
ُدخ��اِن ك��لِّ ل��ِري��ِح األُن��وِف ُص��ْع��َر وبَ��ن��اِت��ه��م بَ��ِن��ي��ه��ُم ُم��ت��أبِّ��ط��ي��َن

آخر: وقال

وإف��ط��اُر ع��ي��ٌد ل��ه��م ي��ك��وُن إذا ِم��ث��َل��ه��ُم ال��ن��اِس ف��ي تَ��رى ل��ن وِج��ي��رٍة
ال��ن��اُر تُ��ن��ِض��ُج م��ا ل��ن��ا ي��ب��دو ول��ي��س ُدخ��اِن��ه��ِم م��ن يُ��وِس��ع��ون��ي يُ��وِق��دوا إْن
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األهتم: بن هللا عبد بن خاقان يف الضبي الطروق أبو وقال

وَش��ه��ُر َس��ن��ٌة ل��والِده أت��ى ��ا ل��مَّ خ��اق��اَن ف��ي ال��ن��اُس وش��كَّ
نُ��ْك��ُر وذاك م��ن��ك ال��رح��م��ِن إل��ى بَ��راءٌ إنِّ��َي أُخ��تُ��ه وق��ال��ت
وَده��ُر َده��ٌر دونِ��ه م��ن أت��ى ه��ذا ق��ب��َل ب��َح��م��ٍل يُ��س��َم��ْع ول��م
َوف��ُر ع��ل��ي��ه ف��ث��اَب وأث��ب��تَ��ه َش��ب��ي��ٌب ف��أل��ح��َق��ه ف��ن��اَف��َره��ا

الُربُجمي: سوادة بن مكِّي وقال

خ��اق��اِن أب��ن��اءِ إل��ى تَ��ن��اه��ى ح��ت��ى يُ��ح��اِل��ُف��ه م��ن يَ��ب��غ��ي ال��ل��ؤُم تَ��ح��يَّ��َر
ِه��زَّاِن ِق��نِّ م��ن ��ام��ٍة ح��جَّ نَ��س��ِل م��ن أنَّ��ك��ُم خ��اق��اَن بَ��ن��ي ي��ا ب��ك��م أْزرى
ُس��ل��ط��اِن غ��ي��ِر م��ن ألم��واِل��ه��م ِق��دًم��ا آِك��ل��ٍة ال��ق��وِم ل��دم��اءِ ��اك��ٍة س��فَّ
ب��بُ��ره��اِن أيُّ��وٌب ق��ل��ُت ال��ذي ع��ل��ى ج��اءَك��ُم أيُّ��وَب ب��ه��ا ت��س��أل��وَن ل��و
ب��أُْرب��اِن ��ي��ه تُ��وفِّ ف��يَ��وًم��ا ي��وًم��ا ِح��ج��ام��ِت��ه��ا م��ن َخ��ْرًج��ا تُ��ع��ِط��ي��ه أي��اَم
ب��ِت��بْ��ي��اِن ف��ي��ه��ا َم��ق��ال��ِت��ه ع��ل��ى أت��ى ي��ق��وُل م��ا ع��ل��ي��ه َرَددتُ��م ف��إْن
ب��أق��ط��اِن م��ن��ه نُ��ق��ط��ًة ف��ال��ت��ق��ط��ْت ع��َس��ت ح��ي��َن خ��اق��اَن أب��و اش��ت��راه��ا ثُ��م
ب��خ��اق��اِن ج��اءت رك��َض��ت إذا ح��ت��ى ف��ع��ل��ْت ب��م��ا يَ��دري وال ف��اس��ت��دخ��ل��تْ��ه��ا

األهتم: آل يف املنقري اللعني وقال

ال��َق��وائ��ِم ُف��دُْع ِح��ب��ريُّ��وَن َدواِرُج وأن��ت��ُم ال��ِك��راَم تُ��س��اُم��وَن وك��ي��َف
ل��ل��َم��ظ��ال��ِم ُم��س��ت��ن��ِك��ًرا وال َظ��لُ��وًم��ا يَ��ُك��ْن ل��م َح��ذَل��َم ُول��ِد م��ن ُم��ل��َص��ٍق ب��ن��و

آخر: وقال

ال��ِك��بَ��ُر بُ��رُؤه ُج��ن��وٌن ��ب��اَب ال��شَّ إنَّ ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت م��ج��ن��ونً��ا َع��ِه��دتُ��ك ق��ال��ت

النَُّمريي: حيَّة أبو وهو أعرابي، وقال

َرِم��ي��ُم ال��ِك��ن��اِس أرآِم ع��ش��يَّ��َة وبَ��يْ��ن��ه��ا بَ��يْ��ن��ي ال��ل��ِه وِس��ت��ُر رَم��تْ��ن��ي
ق��دي��ُم ب��ال��نِّ��ض��اِل َع��ه��دي ول��ك��نَّ َرَم��ي��تُ��ه��ا َرَم��ت��ن��ي ل��و ي��وٍم ُربَّ أال
يَ��ِه��ي��ُم ي��زاَل أالَّ ل��ك��م ض��م��ن��ُت بَ��ي��ِت��ه��ا ل��ج��اراِت ق��ال��ت ال��ت��ي رم��ي��ُم
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األعور: يعقوب أبو وقال

ش��دي��ُد ف��ْه��َو ك��اَن م��ا أنَّ��ه ع��ل��ى َوْص��َف��ه أُح��ِس��ُن ل��س��ُت َس��ق��اٌم ِب��َق��ل��ب��ي
ج��دي��ُد وْه��َو األيَّ��اُم ب��ه ف��تَ��بْ��ل��ى ذَيْ��َل��ه��ا تَ��س��َح��ُب األي��اُم ب��ه تَ��ُم��رُّ

الثقفي: وقال

َع��ُض��ُد ل��ه ل��ي��س��ت ال��ذي ال��ذَّل��ي��َل إنَّ ُظ��الم��تَ��ه يُ��دِرْك َع��ُض��ٍد ذا ك��اَن م��ن
َع��َدُد ل��ه أث��رى إْن ��ي��َم ال��ضَّ وي��أنَ��ُف ن��اِص��ُره ق��لَّ م��ا إذا يَ��داه تَ��ن��بُ��و

املؤمنني: أمري هارون يف لمي السُّ أشجع وقال

واإلظ��الُم ��ب��ِح ال��صُّ ض��وءُ َرَص��داِن م��ح��م��ٍد ع��مِّ اب��َن ي��ا َع��ُدوِّك وع��ل��ى
األح��الُم س��ي��وَف��ك ع��ل��ي��ه س��لَّ��ت َه��دى وإذا ُرع��تَ��ه تَ��ن��بَّ��َه ف��إذا

وقال:

ال��ِه��َم��ِم غ��ايَ��ت��ا ف��ه��ات��اِن ن��ي��ا ال��دُّ م��ن ت��خ��لَّ أو ال��َف��ض��َل ان��ت��ِج��ِع

وقال:

داِئ��ه��ا م��ن ال��بَ��ريَّ��َة يَ��ُع��مُّ ال��ذي إالَّ َط��بَ��رس��ت��اُن أبَ��ْت
أح��ش��اِئ��ه��ا ب��يْ��َن ب��م��ا َرَم��تْ��ك ��ًة َض��مَّ َم��ن��اِك��بَ��ه��ا ض��َم��م��َت

عنرتة: بيت إال أخذه، إال بهيٍّا لفًظا وال رشيًفا معنًى لآلخر األول يدع لم وقالوا:

ال��ُم��ت��رنِّ��ِم ��اِرِب ال��شَّ ك��ِف��ع��ِل َغ��ِرًدا وح��َده يُ��غ��نِّ��ي ب��ه��ا ال��ذُّب��اب َف��ت��رى
األج��ذَِم ال��زِّن��اِد ع��ل��ى ال��ُم��ِك��بِّ ِف��ع��َل ب��ِذراِع��ه ِذراَع��ه يَ��ُح��كُّ َه��ِزًج��ا

الفرزدق: أبي غالب قاتل الُفقيمي، وقال

َس��ب��ي��ِل َظ��ه��ِر ف��وَق ق��ل��ي��ًال أن��اَخ ث��ائ��ًرا ول��ك��نَّ ن��وَّاًم��ا ك��ن��ُت وم��ا
أق��وُل ك��ي��َف ال��ي��وَم أدري ف��أص��ب��ح��ُت وُم��ف��َح��ًم��ا ال��لِّ��س��اِن م��خ��زوَن ك��ن��ُت وق��د
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الُهذيل:65 املثلَّم أبو وقال

ل��ُم��ف��َح��ِم ال��ق��ري��َض تُ��ه��دي ال ف��إنَّ��ك ش��اع��ًرا ك��ن��َت إْن ال��ل��ِه ع��ب��ِد ب��َن أَص��خ��ُر

الُهذيل:66 وقال
أن��ت��ِح��ُب67 ال��دَّه��ِر ه��ذا َل ُط��و ُزه��رَة ب��ِن ع��ب��ِد ع��ل��ى
َق��ُرب��وا وإْن ��ي ع��مِّ بَ��ن��ي ِم��ن ل��ي َم��ن ُدوَن ل��ي أٌخ
ال��نَّ��س��ُب وزاَده إل��يَّ نَ��َس��ٍب ذا ك��اَن م��ن ط��وى
أُب يُ��َع��دُّ ال س��اع��َة ِم واألي��ت��ا األض��ي��اِف أب��و
رِك��ب��وا68 إذا ق��وٍم َف��ت��ى ِم��ن َدرُّك ل��ل��ه أال
ويَ��رت��ق��ُب69 يَ��رُق��بُ��ن��ا ـ��ِر ل��ل��ثَّ��ْغ��ـ ف��تً��ى َم��ن وق��ال��وا

الهذيل الخيثمي هللا عبد بن صخر وبني بينه كان املعدودين، ُهذيل شعراء أحد هو الهذيل: املثلم أبو 65
كان ُمزني رجٍل إىل عمد أنه رشه ومن ورش، بأس ذا خليًعا صخر وكان تناُفس، الغي بصخر املعروف
جارهم بدم مطالبته عىل قومه يُحرض املثلَّم أبو فأخذ فقتله، هذيل بن سعد بن خناعة لبني جاًرا

فعله: وما املثلم أبا يذكر فقال صخًرا ذلك فبلغ املزني،

ُزَؤُد ح��بِّ��ه��ا م��ن ع��اَودن��ي أِج��ُد م��ا ع��زَّ ب��ده��م��اءَ إن��ي
َك��ِم��ُد ف��إن��ن��ي نَ��واه��ا ص��رٌف ش��ح��ط��ت وق��د ح��بُّ��ه��ا ع��اَودن��ي
أح��ُد ب��ه أوت��ي َض��ي��ًم��ا أق��بَ��ُل وال ل��ل��ُم��وِع��ِدي��ن ع��ب��ًدا ف��ل��س��ُت
رم��دوا ك��أن��ه��م ِص��ي��ٌد وال��ق��وُم أخ��ف��َره��ا ك��ي��م��ا ك��ب��ي��ر ج��اءت
نَ��ِك��ُد ِت��الُده ض��ري��ك م��اُل ب��ه ح��ش��ش��ت ال��ذي ال��ُم��زن��ي ف��ي
َق��َوُد ف��إن��ه ب��س��ي��ف��ي أُق��ت��ْل وإن ف��ب��ال��غ��داءِ ام��ت��س��ك��ه إن

األصل. يف الذي البيت منها بقصيدة املثلم أبو عليه فردَّ
األول. الجزء من ص٢١ يف ترجمته مرَّت وقد الُهذيل، العيال أبو هو الهذيل: 66

أكتئب. الليل طول األصبهاني: رواية 67

رهبوا. إذا األصبهاني: رواية 68

للحرب. فتًى األصبهاني: رواية 69
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تَ��ِث��ُب70 ل��ه��ا تُ��دع��ى إذا ��ا ح��قٍّ أخ��اه��ُم ف��ك��ن��َت
وال��يَ��َل��ُب وال��ِب��ي��ُض ـ��ِه��ُم ف��ي��ـ ال��س��واب��ُغ َظ��َه��َر وق��د
وان��ق��َل��ب��وا ُق��س��َط��ن��ِط��ي��َن ِل آ م��دي��ن��ِة ل��دى أق��اَم
نُ��ُج��ُب ال��ف��ت��ى آب��اءَ إنَّ يُ��دع��ى ح��ي��َن ن��ج��ي��بً��ا

الباهيل: ُمحرز بن أدهم وقال

ب��ِدره��ِم ال��ش��ب��اَب واب��ت��ع��ُت ت��ف��تَّ��ي��ُت أه��َل��ه ش��اَن ق��د ��ي��َب ال��شَّ رأي��ُت ��ا ل��مَّ

امللك:71 امُلرار آِكل وقال

َم��غ��روُر72 َل��ج��اه��ٌل ه��ن��ٍد ب��ع��َد ب��َش��يءٍ ال��نِّ��س��اءُ َغ��رَّه َم��ن إنَّ
ال��ض��م��ي��ُر م��ن��ه��ا يُ��ِج��نُّ ش��يءٍ ك��لُّ وُم��رٌّ وال��لِّ��س��اِن ال��َع��ي��ِن ُح��ل��وُة
َخ��ي��تَ��ع��وُر73 ُح��بُّ��ه��ا ال��ُح��بِّ آي��ُة م��ن��ه��ا ل��ك بَ��َدت وإْن أن��ث��ى ك��لُّ

الَغنوي:74 ُطفيل وقال

م��أك��وُل ال��ُم��رِّ وب��ع��ُض ال��ُم��راُر م��ن��ه��ا م��ًع��ا نَ��بَ��ت��َن ك��أش��ج��اٍر ال��نِّ��س��اءَ إنَّ
م��ف��ع��وُل بُ��دَّ ال واج��ٌب ف��إنَّ��ه ُخ��لُ��ٍق ع��ن يُ��ن��َه��ي��َن م��ت��ى ال��نِّ��س��اءَ إنَّ

األصبهاني: رواية 70

يَثُِب لها يُدعى إذا فيها َفتاهُم فكنَت

سبى الغساني هبولة ابن وكان القيس، امرئ جد الكندي عمرو بن الحارث هو امللك: املرار آكل 71
نعم قالت: أصابك؟ كان هل لها: فقال منها، نال قد وكان املرأة، وارتجع فقتله الحارث فلحقه امرأته

األبيات. وقال قطعاها، حتى استحفزهما ثم فرسني، بني فأوثقها ِمثله. عىل النساء اشتملت ما وهللا
بود. ويُروى: 72

ويُروى: 73

َخيتَعوُر ُحبُّها الودِّ آيُة منها لك بَدا وإْن أنثى كلُّ

حال. عىل يدوم ال التقلب الكثري والخيتعور:
معدود. جاهيل شاعٌر عيالن، قيس بن سعد بن أعرص بن غني بن عوف بن ُطفيل هو الغنوي: ُطفيل 74

قالته بيت أي خراسان: عليه قِدم غني من ألعرابي مسلم بن قتيبة قال ُمجيًدا. للخيل اًفا وصَّ كان
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َعبدة:75 بن علقمة وقال

ط��ب��ي��ُب ال��ن��س��اءِ ب��أدواءِ بَ��ص��ي��ٌر ف��إنَّ��ن��ي ب��ال��نِّ��س��اءِ تَ��س��أل��ون��ي ف��إْن
نَ��ِص��ي��ُب ودِّه��نَّ م��ن ل��ه ف��ل��ي��َس م��الُ��ه ق��لَّ أو ال��م��رءِ رأُس ش��اَب إذا
َع��ِج��ي��ُب ع��ن��َده��نَّ ��ب��اِب ال��شَّ وَش��رُخ ع��ِل��م��نَ��ه ح��ي��ُث ال��م��اِل ثَ��راءَ يُ��ِردَن

السعدي: غب الشَّ أبو وقال

ال��دَّه��ِر؟ م��ن َرخ��اءً أرج��و أو ال��ع��ي��ِش م��ن بَ��ش��اش��ًة أرج��و ال��زَّه��راءِ ب��ن��ي أبَ��ع��َد
ال��زُّه��ِر ال��غ��ط��ارف��ة ت��ل��ك ع��ل��ى أَل��ْه��ف��ي ل��س��ب��ي��ِل��ه��م م��َض��وا ُزه��ٌر َغ��ط��ارف��ٌة
ِذك��ِر ع��ل��ى م��ن��ه��م أن��ف��كُّ ف��م��ا وش��رٍّ رأي��تُ��ه خ��ي��ٍر ك��لُّ يُ��ذكِّ��ُرن��ي��ه��م

ُطفيل: قول قال: أعف؟ العرب

م��أك��وُل ال��زاَد ب��أنَّ ع��ِل��م��ُت ل��ق��د أح��ب��ُس��ه ال��زاِد ِوك��اءَ أك��وُن وال

ُطفيل: قول قال: أجَود؟ الحرب يف العرب قالته بيت فأي قال:

نَ��رَك��ُب أي��َن ال��رَّدى ي��خ��َش��وَن َع��واوي��َن ل��ه��م يَ��ُق��ْل ل��م ارك��ب��وا ق��ي��َل إذا ب��ج��ي��ٍش

الغنوي: خليفة بن نافع قول قال: أجود؟ الصرب يف العرب قالته بيت فأي قال:

نَ��ص��ِب��ِر ��ب��ِر ال��صَّ َم��وِط��َن نُ��واف��ي م��ا م��ت��ى أنَّ��ن��ا األم��ِر م��ن ف��ي��ن��ا م��ا خ��ي��ِر وم��ن

صاحبهم: قول قال: باهلة؟ من إلخوانك تركت فما قتيبة: قال

َم��ن��اس��ُم��ه ال��ع��دوِّ ن��ي��راَن ُر ت��ن��وِّ س��واُم��ن��ا ت��زاُل م��ا أُن��اٌس وإنَّ��ا
ش��ك��ائ��ُم��ه ش��دي��ٌد ُع��وٌد ل��ن��ا ول��ك��ْن إل��ي��ه��ُم نُ��ض��اُف ح��يٌّ ل��ن��ا ول��ي��س

سنة مات ومقدَّميهم. الجاهلية شعراء فحول من شاعر الفحل، بعلقمة املعروف هو عبدة: بن علقمة 75

َمطلُعها: بارعة قصيدٍة من هي األصل يف الجاحظ رواها التي واألبيات ٦٢٥م.

َم��ِش��ي��ُب ح��اَن َع��ْص��َر ��ب��اِب ال��شَّ بُ��َع��ي��َد َط��ُروُب ال��ِح��س��اِن ف��ي ق��ل��ٌب ِب��َك َط��ح��ا

وافيًا. رشًحا بقلمنا مرشوحًة املفضليات يف إليها ارجع طويلة، وهي
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نارشة: بن هللا عبد يف ُحزابة76 أبو وقال

وأدبَ��را ت��ولَّ��ى ق��د إال خ��ي��َر وال ال��ف��ت��ى ن��اش��رَة اب��ِن ب��ع��َد ف��تً��ى ال أال
أخ��َض��را ك��اَن م��ا ال��نَّ��ب��َت تَ��رك��َن ف��ه��الَّ ازدَرع��نَ��ه ل��ل��َم��ن��اي��ا َح��ص��اًدا وك��اَن
��را77 ُض��مَّ ي��م��ي��نُ��ك أع��َط��ت��ه��ا َع��ن��اج��ي��َج ��ع��وا ورفَّ أس��َل��م��وك ق��وًم��ا ال��ل��ه َل��ح��ا
أع��ذَرا؟78 ال��َم��واِط��ِن ب��ع��ِض ف��ي ال��م��وَت يَ��رى ح��ف��ي��ظ��ٍة ذو ف��ارٌس ف��ي��ه��م ك��اَن أَم��ا
أح��َم��را79 األِس��نَّ��ُة تَ��ح��ُدوه ال��م��وَت رأى ب��ع��َدم��ا ال��ُك��ل��ي��ب��يُّ ك��رَّ ك��م��ا يَ��ُك��رُّ
يُ��ع��يَّ��را أْن َره��ب��ًة إال ك��رَّ وم��ا َل��ب��انُ��ه يَ��دم��ى ال��َورَد ع��ل��ي��ه ف��ك��رَّ

أعرابي: وقال

وأوَس��ُع أرع��ى يَ��ش��ف��ي��ك أْن ول��ل��ُه م��ال��ٍك أُمَّ ي��ا ال��ل��ِه ض��م��اُن رع��اِك
��ُع أت��وقَّ وال��ذي وأرج��و أخ��اُف وال��ذي وال��ش��رُّ ال��خ��ي��ُر يُ��ذكِّ��ُرن��ي��ك

ة: مَّ الصِّ بن ُدَريد وقال

��ب��ِر ال��صَّ ع��ل��ى بُ��ِن��ي��ُت ل��ك��ْن األس��ى م��ك��اَن أرى وق��د أخ��اك تَ��ب��ك��ي أَال وق��ال��وا

البادية أهل من كان األموية. الدولة شعراء من شاعر التميمي، حنيفة بن الوليد هو حزابة: أبو 76
شاعًرا وكان البرصة. إىل عاد ثم مدة بها فكان سجستان، بعث يف اكتُتب ثم البرصة، وسكن فتحرضَّ
ابن وكان ٨٣ه/٧٠٢م. سنة معه وُقتل األشعث ابن مع خرج ثم اءً. هجَّ اللسان خبيث فصيًحا، راجًزا

الزبري. ابن فتنة يف وُقتل بسجستان، معه نارشة
ورفعوا. بدل وحردوا، ويُروى: 77

ويُروى: 78

أفَخرا؟ امَلواطِن بعِض يف املوَت يَرى حفيظٍة ذو ماجٌد فيهم كان أَما

هكذا: ورواه بعده بالبيت البيت هذا األغاني صاحب خلط 79

ا يُعريَّ أْن خشيًة إال كرَّ وما ُمهَره الُكليبيُّ كرَّ كما يكرُّ

قوله: القصيدة هذه ومن
أزَهرا العشيَّاِت اِح نفَّ بأبيَض ُعروَشنا ُقَريٌش هدَّت لقد َلَعْمري

َمصدرا األمر يصدَر أْن وبكم بنا والقنا الخيُل تَزَحَف حتى ُصْلَح فال
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بَ��ك��ِر؟ أب��ي َق��ت��ي��َل ال��ب��اق��ي ال��َج��َدِث ع��ل��ى ال��ذي أِم أب��ك��ي ال��ل��ِه أَع��ب��َد ف��ق��ل��ت
ق��ب��ِر إل��ى ق��ب��ٍر وض��ُع ال��ُم��ص��اُب وع��زَّ خ��ال��ًدا يَ��م��ي��ن��يَّ أو يَ��ُغ��وٍث وع��ب��َد
ال��َق��ْدِر إل��ى يَ��ج��ري وال��َق��ْدُر غ��ي��َره أبَ��وا إنَّ��ه��م ��َة ِص��مَّ آَل إال ال��ق��ت��ُل أب��ى
ال��دَّه��ِر آِخ��َر ب��ه��ا يَ��س��ع��ى ث��ائ��ٍر ل��دى ِدم��اُؤن��ا تَ��زاُل م��ا تَ��َري��ن��ا ��ا ف��إمَّ
نُ��ْك��ِر ِب��ِذي ف��ل��ي��س ح��ي��نً��ا ونَ��ل��َح��َم��ه نَ��ك��ي��رٍة غ��ي��َر ��ي��ِف ال��سَّ ل��َل��ح��ِم ف��إنَّ��ا
َوتْ��ِر ع��ل��ى نُ��ِغ��ي��ُر أو أُِص��بْ��ن��ا إْن ب��ن��ا ف��يُ��ش��ت��ف��ى واِت��ِري��َن ع��ل��ي��ن��ا يُ��غ��اُر
َش��ط��ِر ع��ل��ى ون��ح��ُن إال يَ��ن��ق��ض��ي ف��ال بَ��يْ��نَ��ن��ا َش��ط��َري��ِن ال��دَّه��َر ب��ذاك َق��َس��ْم��ن��ا

آخر: وقال

ق��ري��ُب وْه��َو ال��َع��وراءُ تُ��ن��َط��ِق ف��ل��ْم ��ظ��وا تَ��ح��فَّ ال��رِّج��اُل تَ��راءاه م��ا إذا
أدي��ُب وْه��َو ش��بَّ ال��م��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ُل بَ��ي��ِت��ه ِغ��ش��ي��اُن ال��زُّوَّاِر إل��ى ح��ب��ي��ٌب
ُش��ح��وُب ال��ِك��راِم ِت خ��الَّ ن��اَل إذا ب��ج��س��ِم��ه ي��ك��وَن أن يُ��ب��ال��ي ال ف��تً��ى
نَ��ِج��ي��ُب ال��ع��دوِّ َع��ي��ِن ف��ي ال��ِح��ل��ِم م��ع أه��َل��ه زيَّ��َن ال��ِح��ل��ُم م��ا إذا ح��ل��ي��ٌم
ف��يُ��ِج��ي��ُب ال��نَّ��دى وي��دع��وه ق��ري��بً��ا ف��يُ��ِج��ي��بُ��ه ال��نَّ��دى ي��دع��و ال��نَّ��دى ح��ل��ي��ُف
َح��لُ��وُب ال��ُم��ن��َق��ي��اِت ف��ي يَ��ُك��ْن ل��م إذا ض��ج��ي��َع��ه َع��م��ٍرو أُمَّ ي��ا ال��نَّ��دى يَ��ِب��ي��ُت

الزمن. هذا يف ِمطعام وهوٌب فهو لبن للمال يكن ولم الجدب كان إذا يقول:
أنقاء، وجمعه العني، وشحم العظام مخ والنقي: ِنقيُهن، ذهب التي املهازيل واملنقيات:

نقي. ذات أي منقية وناقة
آخر: وقال

وال��ُج��وِد ال��بُ��خ��ِل ب��ي��َن ال��َف��وِت م��ن م��اذا َع��ذًَال ق��طَّ��ع��ِت��ن��ي وق��د تَ��َري��َن أَال
ال��ُع��وِد ل��يِّ��ُن ف��إن��ي ل��ل��ُم��ع��ت��ِف��ي��َن ب��ه أُج��وُد ي��وًم��ا َوِرٌق يَ��ُك��ْن إال

يقول: حيث يسري ابن ذهب هذا وإىل

َم��ردودي ُح��س��ُن وإم��ا نَ��وال��ي ��ا إمَّ أف��َع��لُ��ه ال��خ��ي��َر ال��س��ائ��ل��وَن يَ��ع��ِدُم ال
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الُهذيل:80 وقال

م��نَّ��اِن81 غ��ي��ُر َوُص��وٌل ال��تِّ��الِد م��ن تُ��رِس��لُ��ه ال��نَّ��ف��ُس ت��ك��اُد ال م��ا ��اُب وهَّ

قوله: لها أرباب ال التي الشوارد ومن املثنى: بن معمر ُعبيدة أبو وقال

يَ��ح��ِل��ف��وا ل��م يَ��ب��َخ��ل��وا أو يَ��غ��ِدروا أو يَ��ف��ج��روا إْن
ي��ف��ع��ل��وا ل��م ك��أنَّ��ه��م ـ��َن ��ل��ي��ـ م��رجَّ ع��ل��ي��ك ي��غ��دوا
يَ��ت��خ��يَّ��ُل َل��ونُ��ه ٍن َل��و ك��لُّ بَ��راق��َش ك��أب��ي

معانيه: بعض يف وِمثله

َوَق��اُح ال��ثَّ��ن��اءِ س��وءِ ع��ل��ى ص��ب��وٌر َش��ت��ا إذا ال��ِع��ب��اِد ألرزاِق أك��وٌل

وقال:

��اِل ب��ُج��هَّ ��اًال ُج��هَّ َوق��ِم��ك ك��ِم��ث��ِل خ��ائ��ُف��ه��م أن��َت ق��وًم��ا ع��ن��ك نَ��ف��ى وم��ا
ب��ِم��ث��ق��اِل ِم��ث��ق��اًال ال��ش��رَّ وواِزِن ق��َع��س��وا إذا واح��َدْب ح��َدب��وا إذا ف��اق��َع��ْس

وأولها ُقتل، ملا الغي صخر بها يرثي أبياٍت من البيت وهذا قريبًا. ِذكره املار املثلم أبو هو الهذيل: 80
األغاني: صاحب رواية حسب

ُق��ن��ي��اِن م��اَل ص��خ��ٌر ل��ل��دَّه��ِر ل��ك��اَن ق��لَّ��َده ك��اَن م��اٌل ل��ل��دَّه��ِر ك��اَن ل��و
واِن وال ِن��ك��ٌس ال ال��ك��ري��م��ِة ـ��الُف ِم��ت��ـ ب��ال��ع��ظ��ي��م��ِة ن��اٍب ال��ه��ض��ي��م��ِة آِب��ي
ِث��ن��ي��اِن غ��ي��ُر َج��ْل��ٌد ال��وس��ي��ق��ِة ـ��ق��اُل ِم��ع��ـ ال��وري��ق��ِة ��اُل ن��سَّ ال��ح��ق��ي��ق��ِة ح��ام��ي
أق��راِن ق��طَّ��اُع َس��ل��ه��ب��ٍة ركَّ��اُب َم��غ��ل��ب��ٍة م��نَّ��اُع َم��رق��ب��ٍة ربَّ��اءُ
ِف��ت��ي��اِن ِس��رح��اُن أل��ِوي��ٍة ��اُل ح��مَّ أن��ِدي��ٍة ��اُد ش��هَّ أوِدي��ٍة ه��بَّ��اُط
ال��ع��ان��ي ُك��بِّ��ل م��ا إذا ال��ق��ائ��ل��ي��ن ـ��ف��ي ويَ��ْك��ـ ��راُب ال��ضِّ ج��دَّ إذا ��ح��اَب ال��صِّ ي��ح��م��ي
أرق��اِن نَ��ض��ُخ َري��ط��تَ��ي��ه ف��ي ك��أنَّ أن��ام��لُ��ه ُم��ص��ف��رٍّا ال��ِق��رَن وي��ت��رُك

هكذا: البيت هذا األغاني صاحب روى السابقة األبيات وبعد 81

منَّاِن غريُ َوُهوٌب التِّالِد من تُسِلُمه النفُس تكاُد ال ما يُعطيك
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الراجز: وقال

ك��ال��تُّ��رِس دي��م��وم��ٍة ف��ي ��وِط ب��ال��سَّ ال��َع��ن��ِس ذَِم��ي��َل تَ��ع��لَّ��ل��ُت وق��د
��م��ِس ال��شَّ ب��َروِح ال��لَّ��ي��ُل َع��َرَج إذ

الراجز: وقال

تَ��ب��َغ��ُش ال��ش��ب��اِب أه��اض��ي��ُب وإذ ُم��دَم��ُش ِص��ب��اك َح��ب��ُل إذ ك��ن��ُت ق��د

الراجز: وقال

��ح��ى وال��ضُّ ال��ه��ج��ي��ِر ح��ي��ِن ف��ي وال��ن��صُّ ��رى ال��سُّ ت��ك��ال��ي��ُف ع��ل��ي��ه��نَّ ط��اَل
ال��َح��ص��ى ِم��ب��ي��ضِّ يَ��خ��ِض��ب��َن رواِع��ٌب ال��َع��ج��ى ت��ح��َت ف��م��ا َع��ج��اه��نَّ ح��ت��ى

فقال: ِمثله فراَم ُوهيب82 ابن ذلك سمع

ال��َح��وام��ى تُ��ن��َك��ُب م��ا ف��رِط م��ن ن��ج��ي��ًع��ا دًم��ا َم��رًوا يَ��خ��ِض��ُب

األسنَّة: ُمالعب عامر وقال

ب��األن��ام��ِل تَ��س��ت��ِع��ْن ل��م إذا ب��ش��يءٍ راح��ٍة دف��ُع وم��ا ع��نِّ��ي دف��ع��تُ��ك��ُم
ب��ج��اه��ِل أُص��وُل ال وأنِّ��ي ع��ل��يَّ ج��ه��ِل��ك��م وك��ث��رُة ِح��ل��م��ي يُ��ض��ع��ض��ُع��ن��ي

آخر: وقال

ال��نُّ��ب��اِح دائ��ِم س��ف��ي��ٍه وم��ن أرم��اِح م��ن ل��ل��س��ؤُدِد بُ��دَّ ال
ب��ال��رَّاِح يُ��تَّ��ق��ى ع��دي��ٍد وم��ن

سعد: بني سادات لبعض نخيلة أبو وقال

ب��س��يِّ��ِد يَ��ظ��َف��روَن ل��و س��يِّ��ٍد إل��ى َل��ف��اق��ًة س��وَّدوك ب��َق��وٍم وإنَّ

من أصله العباسية، الدولة شعراء متوسطي من شاعر الِحمريي، وهيب بن محمد هو وهيب: ابن 82
خاقان. بن الفتح مؤدِّبي من وهو يتشيع، وكان سهل، بن بالحسن ا مختصٍّ وكان بغداد. وسكن البرصة
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البرص مدى الحديث وأصحاب عاٍل، مرقٍب عىل جلس وقد ُعيينة بن سفيان وتمثَّل
اآلخر: بقول يكتبون،

ب��ال��س��ؤُدِد تَ��ف��رُّدي ��ق��اءِ ال��شَّ وم��ن ُم��س��وَِّد غ��ي��َر ف��ُس��دُت ال��دِّي��اُر خ��َل��ِت

األحنف: يف األول وقال

َس��ِع��ي��ُره��ا يَ��ُف��وُر ن��اٍر إل��ى دع��اَك أط��ع��تَ��ه ل��و م��ن ال��س��اداِت م��ن وإنَّ

آخر: وقال

يَ��ظ��ِل��ُم وال��ُم��س��وَُّد ف��ي��ه��م ��ُط تَ��خ��مُّ ظ��ال��ًم��ا ال��ح��يِّ ف��ي ال��ِح��ل��ِم ب��ع��َد ف��أص��ب��ح��ُت

ُسويد: له يُقال كعب بن الحارث بني من رجل وقال

��ُل يَ��ت��أمَّ ل��م��ن بَ��ص��ائ��ُره وبَ��َدت ش��كَّ��ه ب��يَّ��َن األم��ُر م��ا إذا إنِّ��ي
ال��َك��ل��َك��ُل ال��ص��م��ي��ِم َح��رِّ م��ن وأل��حَّ إخ��واِن��ه��م م��ن ��ع��ف��اءُ ال��ضُّ َ وتَ��ب��رَّأ
أج��َم��ُل ه��ي ل��لَّ��ت��ي ال��ح��ف��ي��ظ��ِة ع��ن��َد ب��ي ال��ح��االِت أرَف��ُق ه��ي ال��ت��ي أدَُع

اآلخر: وقال

َخ��ْل��ِف ف��ي ك��ال��م��غ��م��وِر وبَ��ِق��ي��ُت َف��َرًط��ا أُِح��بُّ��ه��م ال��ذي��ن ذه��َب
يَ��ك��ف��ي وال يُ��ك��ف��ى ُم��ت��ص��نِّ��ٍع َح��نَ��ٍق ع��ل��ى َم��ط��ويٍّ ك��لِّ م��ن

الَقيني: الطََّمحان أبو وقال

يُ��ف��اِرُق��ه ح��ي��َن ال��ج��اِر ب��َع��ق��ِد وف��يٍّ س��يِّ��ٍد واب��ِن س��يِّ��ٍد م��ن ف��ي��ه��ُم ف��ك��م
ب��اِرُق��ه ويَ��ن��ه��لُّ َألٍم بَ��ن��ي ُوج��وَه يَ��رى أْن يَ��رَغ��ُب ال��ُغ��رُّ ال��َغ��م��اُم ي��ك��اُد

الغنوي: ُطفيل وقال

تَ��غ��يَّ��ب��وا ��ا ل��مَّ أس��م��اءَ وم��ن وع��م��ٍرو خ��ل��ي��ف��ًة ِس��ن��اٍن م��ن ُه��ري��ٌم وك��ان
َك��وك��ُب ال��دُُّج��نَّ��ُة ع��ن��ه وان��ج��ل��ْت بَ��دا َك��وك��ٌب ان��ق��ضَّ ُك��لَّ��م��ا س��م��اءٍ نُ��ج��وُم
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نهشل: بني من رجل وقال

ال��ُم��ح��ام��ون��ا أي��َن أال ال��ُك��م��اِة ِق��ي��ُل أوائ��لُ��ه��م أف��ن��ى َم��ع��ش��ٍر ل��ِم��ن إنَّ��ا
يَ��دُع��ون��ا إيَّ��اه خ��اَل��ه��م ع��اط��ٌف م��ن ف��َدع��وا واح��ٌد م��نَّ��ا األل��ِف ف��ي ك��اَن ل��و
ف��ي��ن��ا س��يِّ��ًدا ُغ��الًم��ا اف��ت��َل��ي��ن��ا إال أب��ًدا س��يِّ��ٌد م��نَّ��ا ي��ذه��ُب ول��ي��س

الِحجازيني: بعض وقال

وِط��راَده��ا ك��رَّه��ا ي��أٍس ك��ت��ائ��َب َق��َري��تُ��ه َع��ران��ي ي��وًم��ا َط��َم��ٌع إذا
واك��ت��داَده��ا َح��ْف��َره��ا م��ن��ه��ا أُع��اِل��ُج ك��ث��ي��رٌة وال��م��ي��اُه ِث��م��ادي أُك��دُّ
ِث��م��اَده��ا ال��نُّ��ف��وُس تَ��رض��ى إْن ال��رِّيُّ ه��و إنَّ��ه آَخ��َر ب��ح��ِر م��ن ب��ه��ا وأرض��ى

الثقفي: ِمحَجن أبو وقال

ُم��ِش��ي��ُح؟ م��وت��وٌر وْه��َو ِب��نَ��ض��ل��َة ُس��َل��ي��ٍم م��ن ف��وارَس تَ��س��أْل أل��ْم
ال��ق��ب��ي��ُح ال��رَّج��ُل أه��َل��ه وي��ن��ف��ُع ِخ��ْرٌق وْه��َو ف��ازَدَروه رأوه
��ري��ُح ال��صَّ ال��لَّ��بَ��ُن ال��رِّغ��وِة وت��ح��َت ع��ل��ي��ه��م َم��ص��اِل��تَ��ه ي��خ��َش��وا ف��ل��م
ال��َج��ُم��وُح ال��َف��رُس ��ب��ا ال��شَّ ع��ضَّ ك��م��ا َص��ل��تً��ا ��ي��ِف ب��ال��سَّ ع��ل��ي��ه��ُم ف��ك��رَّ
َج��ِري��ُح ون��ج��ا م��ن��ه��ُم ج��ري��ًح��ا وأردى ص��اِح��ِب��ه ِغ��لَّ ف��أط��َل��َق

اليهود: بعض وقال

َم��غ��َرِم وم��ن ق��وٍم َح��م��ِل وم��ن ال��ِف��راِش َره��َن وأم��َس��ي��ُت س��ئ��م��ُت
يَ��ف��َه��ِم ف��ل��ْم ال��رَّش��اَد وُرم��ُت ال��نُّ��ه��ى ب��ع��َد ال��رَّأِي َس��َف��ِه وم��ن
تَ��ظ��ِل��ِم ول��م تَ��ت��ع��دَّ ول��م ال��ح��ل��ي��َم أط��اع��وا ق��وم��ي أنَّ ف��َل��و
ِم ال��دَّ أه��ُل تَ��ع��كَّ��َظ ح��ت��ى ـ��َه ��ف��ي��ـ ال��سِّ أط��اع��وا ق��وم��ي ول��ك��نَّ
يُ��ب��َرِم ل��م األم��ُر ف��ان��ت��ش��َر ِم ال��ح��ل��ي��ـ ب��رأِي ال��س��ف��ي��ُه ف��أودى

الشعراء: بعض وقال

ج��ل��ي��ُس ب��َق��ع��ق��اٍع يَ��ش��ق��ى وال ُش��وٍر ب��ِن َق��ع��ق��اِع ج��ل��ي��َس وك��ن��ُت
َع��بُ��وُس ِم��ط��راٌق ال��ش��رِّ وع��ن��َد ب��خ��ي��ٍر أَم��روا إْن ��نِّ ال��سِّ َض��ُح��وُك
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آخر: وقال

يُ��ج��ي��ب��ا أْن ي��ح��ت��م��ي ��اب��ٍة وجَّ ِش ال��ِف��را ف��ي ��ج��ٍة ب��ِزمِّ ول��س��ُت
��ري��ب��ا ال��شَّ أراَب ��ري��ُب ال��شَّ م��ا إذا ال��ِح��ي��اِض ع��ن��َد ق��الزَم ذي وال

نَضلة: بن َحْجل وقال

ِرم��اْح ف��ي��ه��م ��ك ع��مِّ بَ��ن��ي إنَّ ُرْم��َح��ه ع��ارًض��ا ش��ق��ي��ٌق ج��اءَ
ِس��الْح؟ ش��ق��ي��ٍق أُمُّ َرَف��ت ه��ل أم نَ��ك��ب��ًة ل��ن��ا ال��ده��ُر أح��َدَث ه��ل

وقال:

ال��نَّ��ِدي ال��ُم��ت��ِل��ُف ال��َف��ت��ى يُ��ع��ط��اه ال��ُك��ث��ِر م��َع َم��ِع��ي��ش��ًة ��ب��اِب ال��شَّ َل��ذَّاِت امِّ وي��ُل
أن��ُج��ِد َع ط��الَّ ال��ُق��لَّ ل��وال ك��اَن وق��د ��ه ه��مِّ ُدوَن ال��ف��ت��ى ال��ُق��لُّ يَ��ق��ُص��ُر وق��د

اآلخر: وقال

ِب��ك��ُر غ��ادٌة ت��أطَّ��ُر َخ��وٌد ب��ُق��نَّ��ِت��ه��ا تُ��خ��اِص��ُرن��ي ق��ام��ت
ُع��ذُر ِل��ذٍَّة َم��ب��َل��غ ك��لِّ ف��ي ل��ه ال��ش��ب��اَب أنَّ يَ��رى ك��لٌّ

وصحيحه: الشعر قديم من وهو مناة، زيد بن سعد بن مالك بن ربيعة بن سعد وقال

ال��َع��ثَ��راِت َردى م��ن ِج��س��م��ي وإدب��اُر تَ��رى ال��ذي ��الُل ال��سُّ ه��ذا إنَّ��م��ا أال
َح��َس��راِت ُدونَ��ه نَ��ْف��س��ي تَ��ق��طَّ��ُع بَ��ع��َده تَ��ج��لَّ��دُت ق��د خ��ل��ي��ٍل م��ن وك��م

املعنى: هذا يف اح الطِِّرمَّ وقال

وأبُ��وُع ب��ه أس��ُرو ث��ًرا ب��غ��ي��ِر ُم��ن��اِه��ًض��ا أزاَل أالَّ وش��يَّ��بَ��ن��ي
وأُط��ي��ُع ب��ه أع��ص��ي م��ا ال��م��اِل م��ن أنَ��ْل ول��م ال��َم��نُ��وِن َري��ُب أُم��خ��ت��ِرم��ي

ُقَريع: بن األضبط وقال

َم��َع��ه َف��َالَح ال ��ب��ُح وال��صُّ وال��ُم��ْس��ُي َس��ع��ْة ال��ه��م��وِم م��ن ه��مٍّ ل��ك��لِّ
َق��َط��َع��ه إْن ال��ق��ري��َب وأق��ِص ـ��ح��ب��َل ال��ـ َوَص��َل إْن ال��بَ��ع��ي��ِد ِح��ب��اَل َف��ِص��ْل
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َرَف��َع��ه ق��د وال��ده��ُر ي��وًم��ا تَ��رَك��َع أْن ع��لَّ��َك ال��ف��ق��ي��َر تَ��ح��ُق��رنَّ ال
َج��َم��َع��ه م��ن غ��ي��ُر ال��م��اَل وي��أك��ُل آِك��ِل��ه غ��ي��ُر ال��م��اَل يَ��ج��َم��ُع ق��د

أصابتهم: ُحطمٍة يف ناقًة ونحر أعرابي، وقال

ب��األص��اب��ِع خ��ي��راِت��ه��ا إل��ى أَش��ْرن��ا ش��ًوى نَ��ِج��د ل��م إذا ح��ت��ى ��وى ال��شَّ أَك��ْل��ن��ا
ال��َم��ض��اِج��ُع ع��ل��ي��ه تُ��ث��ن��ى ال ال��ج��وِع م��ن ح��دَّه تُ��ب��اِش��َر أْن أح��رى ��ي��ُف ول��ل��سَّ
َم��ج��اِوِع ب��ِم��ث��ِل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��اِل ع��ن ش��ح��ي��ح��ًة ن��ف��ًس��ا س��لَّ��ي��ت م��ا َل��َع��م��ُرَك

فقال: املنحر، من قريبًا امُلحتطب ليكون شجرة إىل أخرى له ناقة وقدَّم

ُف��روُع��ه��ا ُص��ه��ٍب األْف��ن��اِن ��ل��ِة ُم��ف��صَّ ��ٍة َع��شَّ ��اءَ ع��شَّ رأِس م��ن وأدنَ��ي��تُ��ه��ا
ُوق��وُع��ه��ا ش��دي��ٌد ُم��ْم��ه��اٌة وب��ال��ك��فِّ ِع��ق��اَل��ه��ا ش��َددُت ��ا ل��مَّ ل��ه��ا وق��ل��ُت
ُج��وُع��ه��ا ال��نَّ��ْف��ِس ��َة َش��حَّ ��ي يُ��س��خِّ ول��ك��ْن ش��ح��ي��ح��ًة ع��ل��ي��ِك نَ��ْف��س��ي ُع��ِن��يَ��ت ل��ق��د

نجران: أسُقف وقال

تُ��م��ِس��ي ال ح��ي��ُث م��ن وُط��ل��وُع��ه��ا ال��ش��م��ِس تَ��ص��رُُّف ال��ب��ق��اءَ َم��نَ��َع
ك��ال��َورِس َص��ف��راءَ وُغ��روبُ��ه��ا ص��اف��ي��ًة بَ��ي��ض��اءَ وُط��ل��وُع��ه��ا
أم��ِس ق��ض��اِئ��ه ب��َف��ص��ِل وَم��ض��ى ب��ه يَ��ج��يءُ م��ا نَ��ع��َل��ُم ال��ي��وَم

آخر: وقال

ف��يَ��ع��َج��ب��ا ع��ج��ي��بً��ا ش��ي��ئً��ا يَ��رى وأالَّ ال��نَّ��دى إل��ى يَ��راَح أالَّ ال��َف��ت��ى وُه��ْل��ُك
أش��يَ��ب��ا ال��رأِس أص��َل��َع رآن��ي م��ا إذا يَ��ل��َق��ن��ي ال��ظُّ��الم��َة م��نِّ��ي ي��ب��ت��غ��ي وم��ن

الخمر يف أشعار (24)

الرياحي: وثيل بن ُسحيم وقال

أح��ُد يَ��ِع��ي��بُ��ه َِم��ع��اٌب ـ��َخ��م��ر ال��ـ ِس��وى ف��ي��ك ل��ي��َس َح��دراءُ ت��ق��وُل
أِج��ُد ال��ذي ف��ي��ه��ا وبَ��ذْل��ي ـ��َخ��م��َر ال��ـ ُم��ع��اَق��رت��ي ب��ل أخ��ط��أِت ف��ق��ل��ُت
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َل��بَ��ُد وال ُم��خ��ِل��دي َس��بَ��ٌد ال ب��ه َس��ِم��ع��ِت ال��ذي ال��ثَّ��ن��اءُ ه��و
َل��ح��ُد ��ن��ي ي��ض��مَّ أْن وال ـ��َع��ي��َش ال��ـ أح��ِف��ِل ل��م ال��خ��م��وُر ل��وال َوي��َح��ِك
َول��ُد وال ث��روٌة وال أن��ِت ال وال��لَّ��ه��و وال��ح��ي��اُة ال��َح��ي��ا ه��ي

راٍع: عبٌد وقال

ب��َخ��ُروِف ألش��َربَ��ْن أبَ��ي��ِت ف��ل��ئ��ْن ب��ِج��زٍَّة َش��ِرب��ُت ألْن ع��ل��يَّ َغ��ِض��بَ��ت
َس��ُح��وِف ال��ُم��ذاِل آِل م��ن َح��م��راءٍ ب��نَ��ع��ج��ٍة ألش��َرب��نَّ ن��َط��ق��ِت ول��ئ��ن

وقال:

ال��ذِّي��ُب ي��أك��ُل م��ا ع��ل��ى تَ��نُ��وُح وال ب��ه��ا َش��ِرب��ُت ش��اٍة م��ن ُرق��يَّ��ُة ن��اح��ت

الُقريعي: حفص أبو وقال

نُ��وق��ا ��ع��ادِة ل��ل��سَّ ب��دَّل��ُت ح��ي��َن ِح��ي��نً��ا ��ق��اوِة ل��ل��شَّ تَ��غ��رَّب��ُت ق��د
وُم��وق��ا رأٍي ُس��وءَ وتَ��ب��دَّل��ُت وَق��راري بَ��ل��َدت��ي ف��اَرق��ُت ي��وَم
َع��ت��ي��ق��ا ال��طِّ��راِز م��ن َط��ي��َل��س��انً��ا َع��ش��ًرا ِم��ع��زاَي ب��خ��ي��ِر ِع��ن��دي ل��ي��َت
رق��ي��ق��ا ف��ي��ه أِم��ي��ُس س��اب��ريٍّ��ا ق��م��ي��ًص��ا أي��ًض��ا م��ن��ه��نَّ وب��َخ��م��ٍس
َم��ِذي��ق��ا ِرس��َل��ه��نَّ وتَ��م��زَّزُت ِع��ن��ِدي ُه��نَّ ُم��ذ ال��ن��ب��ي��ذَ ه��ج��رُت ق��د
َص��ِدي��ق��ا ك��اَن ال��ن��ب��ي��ذَ ووج��دُت بَ��ْط��ن��ي يُ��وِج��ُع ال��َم��ذي��َق ف��وج��دُت
رف��ي��ق��ا س��الٍّ ال��ه��م��وَم ويَ��ُس��لُّ ُم��ن��اه��ا ب��ال��َع��ش��يِّ ال��نَّ��ْف��َس يَ��ِع��ُد

يف يُخاصمون روافض أهله يف وكان يصحو، ال يقطني ولد من طيِّب فتًى وكان
فقال: أجمعني، عليهم تعاىل هللا رضوان والزبري، وطلحة وعيل، وعثمان وعمر، بكر أبي

ِده��ق��اِن ب��ي��ِت م��ن اص��ط��دتُ��ه��ا ب��اذَرن��ج��يَّ��ٍة ُع��ق��اٍر ُربَّ
ال��ح��اِن ف��ي ط��اَل اتِّ��س��اٍخ ب��ع��َد وط��يَّ��ب��تُ��ه��ا أرواًح��ا َج��ن��َدرُت
��اِن ع��فَّ ب��ِن ُع��ث��م��اَن ق��ت��ِل م��ن أذًى ف��ي يَ��ُخ��ْض ل��م وَس��ل��تً��ا َس��ك��تً��ا
ُع��ث��م��اِن ي��وَم ُزب��ي��ٍر وال َط��ل��ح��ٍة وال بَ��ك��ٍر أب��ي وال
��اِن ال��شَّ ذا ِع��ْل��ُم ع��ل��ي��ن��ا ل��ي��س ب��أع��م��اِل��ه��م يَ��ج��ِزي��ه��م ال��ل��ُه
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اليَشُكري: ل امُلنخَّ وقال

وب��ال��ك��ث��ي��ِر ب��ال��ص��غ��ي��ِر م��ِة ال��ُم��دا م��ن ش��ِرب��ُت ول��ق��د
وب��ال��ذُّك��وِر اإلن��اِث ـ��َخ��ي��ِل ب��ال��ـ ال��َخ��م��ر ش��ِرب��ُت ول��ق��د
��ِدي��ِر وال��سَّ ال��َخ��َورن��ِق َربُّ ف��إنَّ��ن��ي س��ِك��رُت ف��إذا
وال��ب��ع��ي��ِر ��َوي��ه��ِة ال��شُّ َربُّ ف��إنَّ��ن��ي ص��َح��وُت وإذا
ق��ص��ي��ِر ف��ي��ه ل��ه��ا ق��د ـ��ِل ��ـ ل��ل��ُم��ن��خَّ ي��وٍم ُربَّ ي��ا

امرأته: إىل يومئ ورآه له لزائر ندي83 السِّ عطاء أبو وقال
ك��ري��ِم84 ف��َغ��يْ��َر ص��اغ��ًرا ُق��ْم ثُ��م َم��ري��ئً��ا ش��ِرب��َت وم��ا ه��ن��ي��ئً��ا ُك��ْل
ال��نَّ��دي��ِم85 ب��ِع��رِس َخ��ال م��ا إذا ـ��ِن ب��ال��َع��ي��ـ يُ��وِم��ُض ال��ن��دي��َم أُِح��بُّ ال

صاحبه: امرأة له وتعرَّضت وقال

ف��أبَ��ي��ُت ل��َوص��ِل��ه��ا َدَع��ت��ن��ي ق��د تَ��ث��نَّ��ى ك��ال��ق��ض��ي��ِب بَ��ي��ض��اءَ ُربَّ
ف��اس��ت��َح��ي��ُت زوِج��ه��ا نَ��دم��اَن ك��ن��ُت أنِّ��ي غ��ي��َر تَ��ح��رًُّج��ا ش��ان��ي ل��ي��س

آخر: وقال

ح��ِي��ي��ُت م��ا َش��رابً��ا أُن��اِزُع��ه��م وَش��ْربً��ا أُْل��ف��ى ال وال��ل��ِه ف��ال
بَ��ِق��ي��ُت م��ا ج��اري ِع��رَس أُراِق��ُب ِب��َل��ي��ٍل أُْل��ف��ى م��ا وال��ل��ِه وال
��ك��وُت ال��سُّ وأج��م��َل��ه َم��ق��ال��تَ��ه م��ن��ه ع��ل��يَّ أخ��اُف م��ا س��أت��ُرُك
ُرِب��ي��ُت ب��َم��ج��ِده��ِم وأج��داٌد ِك��راٌم آب��اءٌ ذاك ل��ي أب��ى

أمية بني يف مدائح له الدولتني، شعراء من شاعر أسد، بني موىل يسار بن أفلح هو السندي: عطاء أبو 83
عارضة. وأشدهم بديهًة الناس أحسن من هذا مع وكان يُبني، يكاد ال ألكن ألثغ وكان العباس. وبني
مات ينتجعه. من يَدي بني فيُنِشدها أشعاره يه يروِّ فكان به، وتكنَّى عطاءً اه سمَّ فصيح غالٌم له وكان

١٦٨ه/٨٠٢م. سنة املنصور عهد أواخر يف
اإلقواء. عىل ذميم، وأنت صاغًرا قم ثم األغاني: رواية 84

األغاني: رواية 85

النديم لِعرِس خال ما إذا ِف بالطَّْر يومض النديم أحب ال
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حيمي: السُّ وقال

َع��ِري��ُض ال��ِك��راِم ف��ي َوْج��ه��ي ول��ك��نَّ ي��ٌد وال ال��لِّ��ئ��اِم ف��ي وج��ٌه ل��َي وم��ا
َم��ِري��ُض ال��لِّ��ئ��اَم الَق��ي��ُت أن��ا إذا وك��أنَّ��ن��ي الَق��ي��تُ��ه��م إذا أَه��شُّ

ُكناسة:86 ابن وقال

وال��َك��َرِم ال��وف��اءِ أه��َل الق��ي��َت ف��إذا وِح��ش��م��ٌة ان��ق��ب��اٌض ف��يَّ
ُم��ح��ت��ِش��ِم غ��ي��َر ق��ل��ُت م��ا وق��ل��ُت س��ج��يَّ��ِت��ه��ا ع��ل��ى نَ��ْف��س��ي خ��لَّ��ي��ُت

الحَكم:87 بن الرحمن عبد وقال

أب��اِن أُمَّ ن��اَزع��ُت ق��د ال��ع��ي��ِن َق��ذى وب��يْ��نَ��ه��ا األن��اِم ب��ي��َن تَ��رى وك��أٍس
ويَ��ع��ت��ِدالِن أح��ي��انً��ا ي��م��ي��الِن يَ��ع��ت��ِق��ب��اِن��ه��ا ح��ي��َن ش��ارب��ي��ه��ا تَ��رى
يَ��ل��ت��ق��ي��اِن ح��ي��َن َخ��وٍد اءِ وب��دَّ م��اِج��ٍد ب��أب��يَ��َض ال��واش��ي ذا ظ��نُّ ف��م��ا

النابغة وأظن بالرماح، الشعر ُخِتم يقول: األصمعي وكان ميَّادة،88 بن اح الرمَّ وقال
عمومته: أحد

ال��َخ��م��را ل��نَ��دم��ان��َي ُم��رت��اًدا ال��لَّ��ي��ِل م��ن ب��ُس��ْدف��ٍة ط��َرق��ُت ��اٍر خ��مَّ ُربَّ أال
ال��ِوْزرا ��َل��ن��ي يُ��ح��مِّ ك��ي َح��الٌل ِط��الءٌ أنَّ��ه��ا وأح��ِل��ُف َخ��م��ًرا ف��أن��َه��ل��تُ��ه

أخت ابن وكان يحيى، أبا يُكنى األسدي، األعىل عبد بن هللا عبد كناسة بن محمد هو كناسة: ابن 86
بالكوفة. ونشأ ُولد العباسية، الدولة شعراء من شاعًرا كان املشهور. العابد الزاهد أدهم بن إبراهيم
مغنِّية شاعرة جارية له وكانت الحديث. من يشء عنه ُروي وقد يهجو. وال يمدح ال صالًحا تقيٍّا وكان
سنة مات الشعر. يف واملساجلة للمذاكرة يقصدونها املروءة وذوو األدب أهل وكان دنانري، لها يُقال

٢٠٧ه/٨٢٢م.
يُكنى أمية، بن العاص أبي ابن هو — الحكيم ابن األصل: يف كان — الحكم بن الرحمن عبد 87

زمانه. شعراء متوسطي من إسالمي شاعر مطرف. أبا
عربية. غري أُمه وميادة رشحبيل، أبا يُكنى املري، ثوبان بن أبرد بن الرماح هو ميادة: بن الرماح 88

والعباسية. األموية الدولتني شعراء من ًما مقدَّ شاعًرا كان
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آخر: وقال

ال��ِم��ئ��َزِر ف��ض��َل أُج��رُّ خ��َرج��ُت ��ا ل��مَّ ِخ��ل��تُ��ن��ي ح��تَّ��ى ال��َخ��م��َر ش��ِرب��ُت ول��ق��د
َق��ي��َص��ِر دارِة ب��يْ��َن م��ا ل��ه يُ��ج��ب��ى ق��اع��ًدا ه��ن��ٍد ب��َن ع��م��َرو أو ق��اب��وس
يَ��خ��َس��ِر ل��م َع��ش��ي��ُره��م ال��نِّ��داِم ع��ن��َد َخ��ض��ارٍم ال��ُوج��وِه ِب��ي��ِض ِف��ت��ي��ٍة ف��ي

ميَّادة: ابن وقال

أوداُج��ه ��ه تَ��ُم��جُّ ال��ذَّب��ي��ِح ك��َدِم ك��رام��ًة ال��َوُق��وَد ُح��ِرَم وُم��ع��تَّ��ٍق
ونَ��ت��اُج��ه تَ��م��اُم��ه ال��دِّن��اِن وع��ل��ى َح��م��ِل��ه أوائ��َل ل��ه ال��ُك��روُم َض��ِم��َن

الروافض: لبعض الالئح وأنشد

م��وتِ��ه ق��ب��ِل م��ن ِب��داِئ��ه ي��م��وُت تَ��راه أْن َس��رََّك ال��ُم��ْرج��يُّ إذا
بَ��ي��ِت��ه وأه��ِل ال��ن��ب��يِّ ع��ل��ى وص��لِّ ع��ل��يٍّ ِذك��رى ع��ن��َده ف��َج��دِّْد

الهجاء من الربامكة يف قيل ما (25)

الربامكة: يف بعضهم وقال

بَ��رَم��ِك بَ��ن��ي ُوج��وُه أن��اَرت َم��ج��ل��ٍس ف��ي ��رُك ال��شِّ ذُِك��َر إذا
َم��زدِك89 ع��ن ب��األح��ادي��ِث أتَ��وا آي��ٌة ع��ن��َده��م تُ��ِل��يَ��ت وإْن

آخر: وقال

أس��ف��اِر أخ��ا أج��ِل��ه��م م��ن ِص��رُت إنِّ��ي بَ��رَم��َك آَل ال��ل��ُه َل��َع��َن
ب��ال��ِع��ي��اِر ُم��وكَّ��ٌل ف��إنِّ��ي َض األر َم��َس��َح ق��د ال��َق��رنَ��ي��ن ذو يَ��ُك إْن

وادعى الساسانية، الفرس ملوك من فريوز بن قباذ أيام يف الزنديق هذا ظهر مردك. ويقال: مزدك، 89

دعوته، إىل قباذ وأجابه ونسائهم، أموالهم يف الناس بني والتشارك التساوي يف تنحرص رسالته وأنَّ النبوة
عليهم أتى حتى املزدكية وتتبَّع مردك، قتل قباذ بن أنورشوان توىل وملا األَمرَّين. ذلك من الناس ولقي

ِنصابها. إىل األمور وردَّ وترشيًدا، تقتيًال
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آخر: وقال

ال��َم��س��اِج��ْد اب��ت��ن��اءِ إل��ى َدع��ان��ي ال��َف��راَغ إنَّ
خ��اِل��ْد ب��ِن ي��ح��ي��ى َك��رأي ف��ي��ه��ا رأِي��َي وإنَّ

يحيى: بن جعفر يف الَهول أبو وقال

ال��َك��ل��ِب إل��ى ال��ُع��رِف َط��َل��ِب ف��ي ��رِب ال��ضَّ إل��ى ُم��ح��ت��اًج��ا أص��ب��ح��ُت
��بِّ ول��ل��صَّ ل��ي م��ا ل��ه ق��اَل ال��ه��وى إل��ي��ه ص��بٌّ اش��ت��ك��ى إذا
��ل��ِب ال��صَّ َخ��َش��ُب َم��ْع��ُه يَ��ِش��بُّ ِدي��ِن��ه ف��ي يُ��ط��َع��ُن ف��تً��ى أْع��ِن��ي

الشام: أهل من رجل وقال

لُ��م��ْة ك��ان ال��ذي إس��ح��اَق وبَ��ع��َد َم��ْس��ل��م��ْة وبَ��ع��َد َم��رواَن أبَ��ع��َد
ِن��ْق��م��ْة ي��ح��ي��ى ب��ِف��ع��ِل ل��ن��ا إنَّ ال��رََّخ��م��ْة ِف��َرن��ُج ال��ثَّ��غ��ِر ع��ل��ى ص��اَر
ال��ُح��ط��م��ْة أْك��َل بَ��رَم��َك بَ��ن��ي أك��ًال ُم��ن��ت��ِق��م��ْة ُم��ِب��ي��رًة ُم��ه��ِل��ك��ًة
ال��َغ��ل��َص��م��ْة ح��زُّ ف��ي��ه ش��يءٍ أي��َس��ُر تُ��َخ��م��ْة ي��وًم��ا األك��ِل ل��ه��ذا إنَّ

الشاعر: وقال

بَ��ِدي��ِع ب��أم��ٍر ُم��ْل��َك��ه��م رم��ى أْن ��ا ل��مَّ بَ��رم��َك آَل ال��دَّه��ُر َرع��ى م��ا
ال��رَّب��ي��ِع آِل ِذم��اَم راٍع غ��ي��ُر ل��ي��ح��ي��ى ��ا ح��قٍّ يَ��ْرَع ل��م ده��ًرا إنَّ

خالد: بن يحيى يف هارون بن سهل وقال

أح��َزم��ا ك��اَن َم��ن��ُع��ه م��ا إذا َم��نُ��وٌع يَ��نُ��وبُ��ه ف��ي��م��ا ال��م��اِل ِت��الِد ع��دوُّ
َم��غ��نَ��م��ا ال��ح��قِّ م��ن ت��أت��ي م��ا َم��ك��اِرَه تَ��رى أْن غ��ي��َر أبَ��ت ق��د نَ��ْف��ٍس ُم��ذلِّ��ُل

حسان: بن حسان وقال

َه��ْم��ه��اِم ُخ��ن��اب��ٍس ك��لِّ َزبَ��راُت ل��ق��اِئ��ه وُدوَن ي��ح��ي��ى ُم��ب��ِل��ٌغ م��ن
ِش��م��اِم وِط��ي��ِب ُم��خ��ت��ِب��ٍط ِل��ي��ِن ف��ي ُم��ف��رٍِّط غ��ي��َر ��ل��ط��اِن ال��سُّ راع��َي ي��ا
واألع��الِم ب��ال��رَّبَ��واِت ويَ��ِب��ي��ُت َش��ْربَ��ه ويُ��ص��ف��ي َم��س��اِرَح��ه يُ��غ��ِدي
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َس��الِم ِب��داِر َم��راس��ي��ه وَرَس��ت ِب��ِج��راِن��ه ض��اربً��ا يُ��ن��ح��ِن��َح ح��ت��ى
س��اِم يُ��ف��تَّ��ُر ال َط��ْرٍف وُش��ع��اُع ق��ب��ِل��ه م��ن ح��ارٌس ثَ��غ��ٍر ك��لِّ ف��ي

هارون: يف العتَّابي بقول شبيه وهذا

ُع��وُده��ا ال��بَ��رِي م��ن م��م��ن��وًع��ا ال��دِّي��ِن ع��ص��ا بَ��ن��انَ��ه��ا ي��ض��مُّ ك��فٌّ ل��ه إم��اٌم
وبَ��ع��ي��ُده��ا ُق��ربُ��ه��ا ع��ل��ي��ه َس��واءٌ َط��رُف��ه��ا ب��ال��بَ��ريَّ��ِة ُم��ِح��ي��ٌط وَع��ي��ٌن
يَ��ِك��ي��ُده��ا ُم��س��ت��وَدع��اٌت ال��ح��ش��ا ف��ي ل��ه ُم��ن��اج��يً��ا يَ��ِب��ي��ُت يَ��ق��ظ��اٌن وأص��َم��ُع
يُ��ِع��ي��ُده��ا ال َدع��وٌة ك��َف��تْ��ه ُم��ن��اٍد ُك��رب��ٍة َق��ع��ِر م��ن ن��اداه إذا س��م��ي��ٌع

العتَّابي: عمرو بن ُكلثوم وقال

وت��ال��ِد ِط��رٍف ك��لَّ ع��ن��ه��ا ال��ده��ُر ط��وى ب��اه��ل��يَّ��ٌة ال��ِغ��ن��ى تَ��رِك ع��ل��ى تَ��لُ��وُم
ب��ال��ق��الئ��ِد أج��ي��اُده��ا ُم��ق��لَّ��دًة ال��ُك��س��ا ف��ي يَ��رُف��ل��َن ال��نِّ��س��واَن َح��ْوَل��ه��ا رأت
خ��ال��ِد ب��ُن ي��ح��ي��ى ن��اَل م��ا أو ال��ُم��ل��ِك م��ن ج��ع��ف��ٌر ن��اَل م��ا ِن��ل��ُت أنِّ��ي يَ��ُس��رُّك
ال��بَ��واِرِد ب��ال��ُم��رَه��ف��اِت ��ه��م��ا َم��غ��صَّ ��ن��ي أَغ��صَّ ال��م��ؤِم��ِن��ي��َن أم��ي��َر وأنَّ
ال��َم��واِرِد ت��ل��ك َه��ْوَل ��ْم أتَ��ق��حَّ ول��م ُم��ط��م��ئ��نَّ��ًة ِم��ي��ت��ت��ي تَ��ِج��ئْ��ن��ي ذَِري��ن��ي
األس��اِوِد بُ��ط��وِن ف��ي ب��ُم��س��ت��وَدع��اٍت َم��ُش��وب��ٌة ال��َم��ع��ال��ي ك��ري��م��اِت ف��إنَّ

هانئ: بن الحسن وقال

��ْل��ِق ال��سِّ ِخ��ل��ق��َة ي��ا ف��ي��ك وي��رج��و يُ��روِّي ال��ذي وم��ا اإلم��اِم ِل��ه��اروَن ع��ِج��ب��ُت
ثَ��بْ��ِق ع��ل��ى ال��ح��ق��وَق يَ��ق��ض��ي َم��ِل��ٍك ق��ف��ا ك��أنَّ��ه أُط��ي��َل ق��د وج��ٍه َخ��ْل��َف ق��ًف��ا
ِع��رِق ع��ل��ى َع��ق��وٍر ك��ل��ٍب م��ن وأب��َخ��ُل خ��ًرا ع��ل��ى ذُب��اٍب م��ن َزه��ًوا وأع��َظ��ُم
ال��رِّزِق َس��ع��ِة ف��ي ال��رح��م��ُن زاَده إذا ��ًة وِدقَّ بُ��خ��ًال يَ��زداُد ج��ع��ف��ًرا أرى
ال��ُح��م��ِق ع��ل��ى إالَّ ال��ن��اُس وَض��ع��وه َل��َم��ا َج��ع��ف��ٍر ع��ن��ِد م��ن ال��بُ��خ��ِل غ��ي��ُر ج��اءَ ول��و

املديح من الربامكة يف قيل ما (26)

خالد: بن يحيى بن الفضل حفصة ابن أنشد وملا

ه��اش��ِم ب��يْ��َن ال��ذي ال��َف��ت��َق ب��ه��ا رتَ��ق��َت خ��ال��ديَّ��ٌة ي��ٌد ُش��لَّ��ت ف��ال ض��َرب��َت
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واحًدا. إال برمك وليس كثري، فخالٌد برمكية؛ يد ُشلَّت فال قل: الفضل: له قال
: شابٌّ يومئٍذ ويحيى يحيى، يف َسْلم وقال

خ��اِل غ��ي��ُر ال��م��روءِة وم��ن م��اِل��ه م��ن َخ��ال وف��تً��ى
ال��َم��ق��اِل م��َع ال��َف��َع��اُل ك��اَن َم��وع��ًدا ل��ك رأى وإذا
ال��ِخ��الِل َك��َرِم م��ن ف��ي��َك م��ا ف��تً��ى م��ن َدرَُّك ل��ل��ِه
ال��س��ؤاِل َم��ك��روَه ف��َك��ف��اَك س��ؤاِل��ه ق��ب��َل أع��ط��اَك

فيهم: قيل ما جيِّد ومن

خ��اق��اِن ع��ل��ى ب��ه أن��اَف ي��وٌم وق��ب��َل��ه ال��طَّ��ال��ق��اِن ي��وَم ل��ل��ف��ض��ِل
ي��وم��اِن ح��واه��م��ا َغ��زوتَ��ي��ن ف��ي تَ��واَل��ي��ا ال��لَّ��ذَي��ن ي��وَم��ي��ه ِم��ث��ُل م��ا
َس��ي��ف��اِن ب��ي��ن��ه��ا يُ��ج��رََّد أْن م��ن ه��اش��ٍم ج��م��اع��َة ح��ك��وم��تُ��ه ع��َص��َم��ت
ال��ُح��ك��م��اِن وت��ف��رَّق ال��ثَّ��أى َع��ُظ��َم َل��ب��ِس��ه��ا ع��ن ال��ت��ي ال ال��ح��ك��وم��ُة ت��ل��ك

يحيى: بن جعفر يف هانئ بن الحسن وقال

ب��ال��طُّ��وِل ��ي��ِف ال��سَّ ف��ي ن��اظ��ٌر ك��أنَّ��ه َع��الوتُ��ه ط��ال��ت ال��ذي ال��وزي��ُر ذاك

عنقه. لطول الِجِربَّانات عرض من أول كان يحيى بن جعفر أن ذكروا
ميطي: السُّ يِّ الرسَّ أبو وهو األعمى، َمْعدان وقال

��اِل ال��رَّحَّ ِب��س��ام��َة ويُ��ث��ن��ى ِم ال��لُّ��ؤ يَ��ع��ُص��ِر م��ن ال��نُّ��ف��وُس تُ��ش��ف��ى ي��وَم
وِه��الِل وتَ��غ��ِل��ٍب وأَُم��يٍّ وث��ق��ي��ٍف وتَ��ي��ِم��ه��ا وَع��ديٍّ
ال��غ��زَّاِل واص��ِل ص��ح��ُب وال ال ت��ن��ج��و ال��ن��واب��ُت وال ح��روٌر ال
��اِل ال��دَّجَّ األع��َوِر َره��ُط َف��ُه��ُم ب��َك��ف��ِت��ي ي��ل��وذُ وم��ن َك��ف��ِت��ي غ��ي��َر
األش��ب��اِل وم��ؤِي��ِم ي��ح��ي��ى ب��ع��َد ب��َف��جٍّ وال��ق��ت��ي��ُل ��ي��ِخ ال��شَّ وب��ن��و
��اِل ُع��قَّ ذو اإلم��اِم ُظ��ْل��َم إنَّ ِب��ش��ٌر ال��ق��وِم ف��ي اإلم��اِم ُظ��ل��ُم س��نَّ

الُكَميت: وقال

أي��ت��اُم ب��َم��ِض��ي��ع��ٍة وبَ��نُ��وه��ُم م��ن��ه��ُم أُم��يَّ��َة بَ��ن��ي ِن��س��اءُ آَم��ت
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تَ��ن��اُم وال��ُج��دوُد يَ��س��ُق��ُط وال��نَّ��ج��ُم نَ��ج��ُم��ه��م وأُس��ِق��َط ُج��دوُده��ُم ن��ام��ت
َس��الُم ال��َم��م��اِت ح��تَّ��ى ف��ع��َل��ي��ه��ُم م��ن��ه��ُم واألِس��رَُّة ال��َم��ن��اِب��ُر خ��َل��ِت

خليفة: بن خلف أبو خليفة وقال

ف��يَّ��ا م��اِل��ِك بَ��ي��َت ال��ل��ُه ج��ع��َل أُم��يَّ��ا ي��ا ه��اش��ٍم آَل أع��ِف��ن��ي
َع��ِص��يَّ��ا ل��ل��رَّس��وِل ك��اَن ل��ق��د ِص��ي وال��ع��ا َم��ْرواَن آُل ال��ل��َه َع��ص��ى أْن
ب��اه��ل��يَّ��ا ج��م��ي��ِع��ه��م ف��ي تَ��ِج��ْد ل��م ع��ل��يٍّ أول��ي��اءَ ��ح��َت تَ��ص��فَّ ل��و

أمية: بني يف الراعي وقال

��اِن ع��فَّ ب��ِن ب��ُع��ث��م��اَن ق��ل��ي��ٍل ��ا ع��مَّ ُم��ل��ِح��ُق��ك��م ال��ل��َه إنَّ أُم��يَّ��َة بَ��ن��ي

العزيز: عبد بن لعمر األشقري90 كعب وقال

ذئ��اُب ب��ال��ِب��الِد أرِض��َك ��اُل ُع��مَّ ف��إنَّ��م��ا يَ��ِل��ي��َك م��ا تَ��ح��َف��ُظ ك��ن��َت إْن
ِرق��اُب ��ي��وِف ب��ال��سُّ يُ��ج��لَّ��َد ح��ت��ى ل��ه ت��دع��و ل��ل��ذي يَ��س��ت��ج��ي��ب��وا ل��ن
وِع��ق��اُب َم��زاج��ٌر َوق��ِع��ه��نَّ ف��ي بَ��ص��ائ��ٍر أه��ِل ُم��ن��ص��ل��تَ��ي��ن ب��أُك��فِّ
ِرغ��اُب ه��ن��اك وأح��الٌم َح��زٌم ب��ثُ��غ��وِره��ا ذكَّ��روا ُق��َري��ٌش ه��الَّ
األس��ب��اُب ب��َي ُم��ن��ق��ِط��ًع��ا أُل��ِف��ي��ُت وِدف��اُع��ه��ا نَ��ص��ُره��ا ق��ري��ٌش ل��وال

كعب له يُقال عمان أزد من لرجل قالوا: هذا؟ ملن قال: الشعر هذا سمع فلما
الشعر. هذا ِمثل يقولون عمان أهل أظن كنت ما قال: األشقري.

فقال: امِلنرب عىل وهو رجل العزيز عبد بن عمر إىل وقام اليقظان: [أبو] قال

ال��َم��ح��َرُم واس��تُ��ح��لَّ ِك��ت��ابَ��ك نَ��بَ��ذوا أق��ط��اِره��ا ف��ي بَ��َع��ث��َت ال��ذي��ن إنَّ
يَ��ت��ظ��لَّ��ُم وك��لُّ��ه��م ي��ج��وُز ك��لٌّ أرِض��ن��ا َم��ن��اب��ِر ع��ل��ى ال��ثِّ��ي��اِب ُط��ْل��ُس
ال��ُم��س��ِل��ُم األم��ي��ُن وَه��ي��ه��اَت َع��دٌل م��ن��ه��ُم األم��ان��َة يَ��ِل��َي أْن وأردَت

شجاع. وفارٌس بليغ، وخطيٌب ُمِجيد، شاعٌر األزدي. األشقري معدان بن كعب هو األشقري: كعب 90

اإلسالم شعراء الفرزدق: قال بالء. خري األزارقة حروب يف يديه بني أبَلوا الذين املهلَّب أصحاب من كان
١٠٢ه/٧٢٠م. سنة بعمان أمه من له أخ بيد مقتوًال مات األشقري. وكعب واألخطل، وجرير، أنا، أربعة؛
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الشاعر: بقول يتمثل ما كثريًا عيل بن زيد وكان
ال��ِج��الْد َح��رَّ يَ��ك��َرُه م��ن ك��ذاك ب��ه وأزرى ال��خ��وُف ش��رََّده
ِح��داْد َم��رٍو أط��راُف تَ��ن��ُك��بُ��ه ال��َوج��ى يَ��ش��ك��و ��ي��ِن ال��ُخ��فَّ ُم��ن��خ��ِرُق

خالد عمال وسمع نالته، كانت لوالدٍة يتشيع، وكان السهمي، كثري بن هللا عبد وقال
املنابر: عىل والحسني عليٍّا يلعنون القرسي هللا عبد بن

وإم��اِم ُس��وق��ٍة م��ن وُح��َس��ي��نً��ا ع��ل��يٍّ��ا يَ��ُس��بُّ م��ن ال��ل��ُه ل��ع��َن
واألع��م��اِم األخ��واِل وال��ِك��راُم ُج��دوًدا ال��ُم��ط��يَّ��ب��وَن أيَ��ُس��بُّ
ال��َم��ق��اِم ع��ن��َد ال��رس��وِل آُل َم��ُن يَ��أ وال وال��َح��َم��اُم ال��ظَّ��ب��ُي ي��أَم��ُن
واإلس��الِم ال��نَّ��ب��يِّ بَ��ي��ِت أْه��َل أه��ًال أه��لُ��َك وط��اَب بَ��ي��تً��ا ِط��ب��َت
ب��َس��الِم ق��ائ��ٌم ق��اَم ك��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ه��م ��الُم وال��سَّ ال��ل��ِه رح��م��ُة

الرأي: بذلك عابوه حني وقال

ذَنْ��ِب ذي َل��َغ��ي��ُر ال��نَّ��ب��يِّ ُح��بَّ َم��ع��اِي��بُ��ه أم��َس��ت ً ام��رأ إنَّ
��ْل��ِب وال��صُّ األرح��اِم ف��ي ط��اَب َم��ن ووال��ُده��م َح��س��ٍن أب��ي وبَ��ن��ي
ال��ذَّنْ��ِب ��ارُة ك��فَّ ُح��بُّ��ه��م ب��ل أُِح��بَّ��ه��ُم أْن ذَن��بً��ا أيُ��َع��دُّ

الليثي: دأب بن بكر أبي بن يزيد وقال

ُع��ث��م��اِن ف��ي ال��ل��ِه ِع��ل��ُم وك��ذاك ِع��ل��َم��ه ع��ل��يٍّ ف��ي يَ��ع��َل��ُم ال��ل��ُه

الِحمريي:91 السيِّد وقال

يَ��َزِن ذوو وأخ��وال��ي ُرَع��ي��ٌن َج��دِّي م��ؤت��ِش��ٍب غ��ي��ُر ِح��م��يَ��ريٌّ ام��رٌؤ إنِّ��ي
ال��َح��س��ِن أب��ي ل��ل��ه��ادي ال��ق��ي��ام��ِة ي��وَم ب��ه ال��نَّ��ج��اَة أرج��و ال��ذي ال��والءُ ثُ��م

شاعٌر هاشم. أبا ويُكنى لقبه، والسيد الحمريي، يزيد بن محمد بن إسماعيل هو الحمريي: السيد 91
والسيد. العتاهية، وأبو بشار، ثالثة؛ واإلسالم الجاهلية يف شعًرا الناس أكثر إن قيل مطبوع. ُمتقدم
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أُذَينة:92 ابن وقال

َس��ِم��ي��ُن ك��اَن ح��ي��ث ُق��َري��ٍش وَغ��ثُّ َل��ح��َم��ه م��ن��ك م��ان��ٌع ُق��َري��ٍش َس��ِم��ي��ُن

الرُّقيَّات: ابن وقال

غ��ِض��ب��وا إْن يَ��ح��لُ��م��ون أنَّ��ه��م إال أم��يَّ��َة ب��ن��ي م��ن ن��ق��م��وا م��ا
ال��َع��َرُب ع��ل��ي��ه��م إال تَ��ص��لُ��ُح وال ال��م��ل��وِك َم��ع��ِدُن وأنَّ��ه��م

أُذَينة: بن ُعروة وقال

أح��ِد ف��ي خ��ي��َر ال ب��أْن ف��اس��ت��ي��ِق��ن��نَّ ص��ال��ِح��ه��ا خ��ي��َر ت��ولَّ��ى ق��ري��ٌش إذا
ال��َع��دِد ف��ي ال��ن��اِس وأث��رى خ��ي��ٍر ب��ك��لِّ َم��ن��ِزل��ًة ال��ن��اِس وأول��ى ال��ن��ب��يِّ َره��ُط

عنه: تعاىل هللا ريض دِّيق الصِّ بكر أبا يرثي ثابت بن ان حسَّ وقال

ف��ع��ال ب��م��ا ب��ك��ٍر أب��ا أخ��اك ف��اذُك��ْر ِث��ق��ٍة أخ��ي م��ن َش��ج��ًوا تَ��ذكَّ��رَت إذا
ال��رُُّس��ال َق ص��دَّ م��ن��ه��م ال��ن��اِس ُل وأوَّ َم��ش��َه��ُده ال��م��ح��م��وُد ال��ث��ان��َي ال��ت��ال��َي

أَرقِّ ومن الحنفية. بن محمد بإمامة ويقول الكيسانية، مذهب يذهب وكان التشيُّع، يف غاليًا السيد وكان
قوله: له ُروي ما

أص��ح��اب��ي ع��ن اس��ت��ت��رُت إال ف��ي��ك م��نِّ��ي ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى َخ��ط��رٌة َج��َرت م��ا
ان��ت��ح��اب��ي ُدم��وع��ي أس��َع��دُت خ��ال��يً��ا َوح��دي ك��ن��ُت ف��إْن تَ��ج��ري دم��وٍع م��ن
��ب��اِب ال��شَّ ق��ب��َل ��ي��ِب ب��ال��شَّ ورم��ان��ي ِج��س��م��ي س��لَّ ق��د إيَّ��اك ح��بِّ��ي إنَّ
ال��تُّ��راِب ف��ي ث��وى ق��د ال��ق��ل��ِب ه��ائ��َم ص��بٍّ��ا ب��ك َش��ف��ى ال��لِّ��ق��ا ُم��ِن��ح��ُت ل��و

املدينة. شعراء من ُمتقدم غِزل شاعٌر عامر. أبا يُكنى الكناني، الليثي أذينة بن ُعروة هو أذينة: ابن 92
بنت ُسكينة وقفت العدوي. عمر بن هللا وعبد أنس، بن مالك عنه روى واملحدِّثني، الفقهاء من يَُعد وهو
عفة، وراء من غزلك وأن مروءة، لك أن تزعم الذي أنت عامر، أبا يا فقالت: يوًما عروة عىل الحسني

تقول: الذي أفأنت قالت: نعم. قال: تقي؟ وأنك
ف��اس��ت��ت��ِر ��ت��َر ال��سِّ تُ��ح��بُّ ِع��ن��دي ك��ن��َت ق��د ب��ه ف��بُ��ح��ُت َوْج��دي وأب��ثَ��ث��تُ��ه��ا ق��ال��ت
بَ��َص��ري ع��ل��ى أل��ق��ى وم��ا ه��واك غ��طَّ��ى ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت َح��ْول��ي م��ن تُ��ب��ِص��ُر أل��س��َت

سليم. قلٍب من خرج هذا كان إن حرائر جواري فقالت: بىل. لها: قال
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ال��َج��ب��ال ��َد ص��عَّ إذ ب��ه ال��ع��دوُّ ط��اَف وق��د ال��ُم��ِن��ي��ِف ال��غ��اِر ف��ي اث��نَ��ي��ن وث��ان��َي
َرُج��ال ب��ه يَ��ع��ِدْل ل��م ال��بَ��ريَّ��ِة خ��ي��ِر ع��ِل��م��وا ق��د ال��ل��ِه رس��وِل ِح��بَّ وك��اَن

أسد: بني بعض وقال

ال��رُّج��ُل ذل��ك م��نَّ��ا ك��اَن َخ��ل��ِق��ه م��ن َرُج��ًال ف��ارت��ض��ى ربِّ��ي تَ��خ��يَّ��َر ل��م��ا
ذُلُ��ُل ل��ن��ا ُق��ع��داٌن ال��َم��ن��اِب��ِر وف��ي ونَ��ع��ُم��ُره��ا نَ��بْ��ن��ي��ه��ا ال��َم��س��اج��ُد ل��ن��ا

السقيفة: شأن يف العاص أبي بن الحكم بن يزيد وقال

اخ��ت��ص��اُم��ه��ا ج��دَّ ح��ي��َن ُق��ري��ًش��ا ف��س��ائ��ْل ��ٍد م��ح��مَّ ب��ع��َد األق��واُم اخ��ت��ص��َم ق��ِد
ِزم��اُم��ه��ا تَ��ي��ٍم آِل م��ن ام��رٍئ ب��ك��فِّ ��ًة أمَّ ال��خ��ل��ي��ق��ِة ُدوِن م��ن تَ��ُك أل��ْم
ِن��ظ��اُم��ه��ا ع��ن��ه��ا ارَف��ضَّ ��ا ل��مَّ ال��ح��قِّ إل��ى ��ٍة أمَّ َل ُض��الَّ ��دِّي��ِق ب��ال��صِّ ال��ل��ُه ه��دى

اليوم: ذلك يف صفية وقالت

ال��ُخ��َط��ُب تَ��ك��ثُ��ِر ل��م ش��اِه��َده��ا ك��ن��َت ل��و وَه��ن��ت��ش��ٌة أن��ب��اءٌ بَ��ع��َدَك ك��اَن ق��د
س��ِغ��ب��وا ف��ق��د ف��اش��َه��ْده��م ق��وُم��ك واخ��ت��لَّ واِب��َل��ه��ا األرِض ف��ْق��َد ف��َق��ْدن��اك إنَّ��ا

الفرزدق: وقال

َم��ق��ص��وِر غ��ي��َر ُم��ل��ًك��ا ��اَن ع��فَّ اب��ِن إل��ى أس��َل��َم��ه��ا ثُ��م ث��الثً��ا ُص��َه��ي��ٌب ص��لَّ��ى
وم��ح��ب��وِر َم��ه��ديٍّ ء أخ��الَّ ك��ان��وا ل��ث��اِل��ِث��ه��م َح��ف��ٍص أب��ي م��ن والي��ًة

عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر يرثي ِرضار بن ُمزرد وقال

ال��ُم��م��زَِّق األدي��ِم ذاَك ف��ي ال��ل��ِه ي��ُد وب��اَرَك��ت إم��اٍم م��ن ��الُم ال��سَّ ع��ل��ي��َك
تُ��ف��تَّ��ِق ل��م أك��م��اِم��ه��ا ف��ي بَ��وائ��َق بَ��ع��َده��ا غ��اَدرَت ثُ��م أُم��وًرا ق��َض��ي��َت
ُم��ط��ِرِق ال��َع��ي��ِن أزرِق َس��بَ��نْ��ت��ى ��ي ب��ك��فَّ وف��اتُ��ه ت��ك��وَن أن أخ��ش��ى ك��ن��ُت وم��ا

يقول: هاتًفا الليلة تلك يف وسمعوا قال:

ال��َع��ه��ُد َق��ُدَم وم��ا ُه��ل��ًك��ا أوش��ك��وا ف��ق��د ب��اك��يً��ا ك��ان م��ن اإلس��الِم ع��ل��ى ِل��يَ��ب��ِك
ب��ال��َوع��ِد يُ��وِق��ُن ك��ان م��ن م��لَّ��ه��ا وق��د خ��ي��ُره��ا وأدبَ��َر ال��دُّن��ي��ا وأدبَ��َرِت
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البطني: مسلم عن الُحجاف أبي وعن

��دِّي��ِق ال��صِّ م��ن وبَ��َروا ال��ِف��رى ع��ِل��ق��وا ُع��ص��ب��ًة ل��ك أب��ا ال نُ��ع��اِت��ُب إن��ا
ال��ف��اروِق م��ن يَ��بْ��را ل��م��ن ت��بٍّ��ا ن��ب��يِّ��ه��م وزي��ِر م��ن َس��ف��اًه��ا وبَ��َروا
ال��م��ص��دوِق ال��ص��اِدِق ب��ِدي��ِن ِدي��نً��ا َل��ق��ائ��ٌل ال��ُع��داِة رغ��ِم ع��ل��ى إن��ي

الُكَميت: وقال

وال��ق��ط��ي��ع��ا ال��م��ه��نَّ��َد ِخ��ف��َت وإْن ح��لُّ��وا ح��ي��ُث أُم��يَّ��َة ل��بَ��ن��ي ف��ُق��ل
أُِج��ي��ع��ا ب��ُج��وِدك��ُم م��ن وأش��بَ��َع أش��ب��ع��تُ��م��وه م��ن ال��ل��ُه أج��اَع
رب��ي��ع��ا ��ِت��ه ألمَّ َح��يً��ا ي��ك��وُن ه��اش��م��يٍّ ال��س��ي��اس��ِة ب��َم��ْرض��يِّ

الجارود: بن امُلنِذر بن حرُب وقال

َق��ب��ري ب��ه��ا أزوُر َك��تَّ��اٍن وأث��واُب يُ��ِق��ي��ُم��ن��ي َك��ف��اٌف ال��دُّن��ي��ا م��ن ف��َح��ْس��ب��ي
أْج��ِر م��ن ُة ال��م��ودَّ إال ُس��ْؤلُ��ن��ا ف��م��ا ��ٍد م��ح��مَّ ال��نَّ��ب��يِّ ُق��رب��ى ذوي وُح��بِّ��ي

إىل ويسوقه له، القارئ نشاط مؤلِّفه يُداوَي أن طال إذا الكتاب يف التدبري وجه
أال بعد باب، إىل باب ومن يشء، إىل يشء من يُخرجه أن ذلك فمن له؛ باالحتيال حظه

العلم. ذلك جمهور ومن الفن، ذلك جملة من يُخرجه
ولو العبَّاس، ولد من ُخلفائنا كالم من إلينا انتهى ما بعض نذُكر أن يجب وقد
شامية، أجناٍد ويف أعرابية، عربيٌة مروان بني ودولة خراسانية، أعجميٌة دولتهم أن
وتخلِّد مآثرها، عليها تقيِّد التي األشعار ولها تأتي، ِلما وأحفظ تسمع، ِلما أوعى والعرب
بذلك فبنت جاهليتها؛ يف عادتها ِمثل عىل إسالمها يف ذلك من وجَرت محاسنها، لها

يُحىص. ال وتدبريًا كبريًا، ومجًدا كثريًا، رشًفا مروان لبني
ملوكهم، وتدبري الشام، أهل يف وقائعهم أنفسهم عىل حفظوا خراسان أهل أن ولو
قال فيما كان املعاني، ورشيف الكالم فرائد من ذلك يف جرى وما كربائهم، وسياسة

مروان. بني ملوك بجماعة يفي ما بعده، ملن س وأسَّ أيامه، يف فعل وما املنصور
عدي، بن والهيثم الكلبي، وهشام املدائني، الحسن وأبو النحوي، ُعبيدة أبو تتبَّع ولقد
خالص. من وممزوًجا كثري، من قليًال إال يُدركوا فلم تقطَّعت، وأحاديث اختلفت، أخباًرا
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امللك وعبد محمد، بن العبَّاس رواه ما بقيَّة إىل ِرصنا إذا فإنا حال كل وعىل
بن وأيوب سليمان، بن وإسحاق عيىس، بن وإسحاق موىس، بن والعبَّاس صالح، بن
عن ، املصىلَّ صاحب صالٍح وعن السندي، عن السندي93 بن إبراهيم رواه وما جعفر،
أين الصحيح وبذلك فات، ما كثرَة البقية بتلك عرفَت ومواليهم، هاشم بني مشيخة

الكلبي. بن هشام وتكلَّفه عدي، بن الهيثم صنعه مما الفساد موضع

وأدبهم العبَّاس بني سياسة من يشء (27)

كنَّا وإن وغريهما، املأمون شأن ومن املنصور، كالم من إلينا انتهى مما ُجمًال وسنذُكر
وراء من يأتي فإنه والتقليل؛ التخفيف إىل ذلك من ونقصد طرًفا. ذلك من ذكرنا قد

البقية. ُمراد بجملته ويُعَرف الحاجة،
الكالم، علم يف ًما مقدَّ وكان سديًدا، رأيه يف ُمصيبًا أريبًا، داهيًا املنصور وكان قال:
عندهم. معروف الورَّاقني العارفني أيدي يف يدور كتاٌب ولكالمه اآلثار، كتاب من وُمكثًرا
ليلته، ذلك يف فأِرَق فيه، واملشاورة برأيه االستبداد بني سقط مسلٍم أبي بقتل همَّ وملا
أخربتني الذي املِلك حديث حدِّثني له: فقال الُعقييل، مسلم بن بإسحاق دعا أصبح فلما
له يُقال فارس ملوك من مِلًكا أن امُلنِذر بن الُحصني عن أبي أخربني قال: بحران. عنه
بَفهم ذلك وشاَب امللوك، آداب من أدبًا اقتبس قد ناصح وزير له كان األكرب، سابور
جهالًة الدنيا يعظِّمون عجًما قوًما وكانوا خراسان، إىل داعية سابور هه فوجَّ الدين، يف
من دعوٍة عىل فجمعهم لجبابرتها، وذالٍّ الدنيا، لُقوت استكانًة بالدِّين ويُخلُّون بالدين،
لكلِّ يُقال: وكان إياهم. وتخوُّلهم لهم ملوكهم بقتل واغرتَّ الدنيا، مطالب به يكيد الهوى
حربًا استحالت ح لقَّ التي األمور أعضاء تالحمت فلما دولة. ذليٍل ولكلِّ صولة، ضعيٍف

خطيبًا، وكان له، نظري ال رجًال الجاحظ، عنه قال كما كان، شاهك. بن والسندي السندي: بن إبراهيم 93
األلفاظ، فخم وكان شاعًرا، للشعر رواية للحديث، وحافًظا عروضيٍّا، وكان فقيًها، وكان ناسبًا، وكان
زاذان بعمل الخراج يف ويعمل رؤبة، بكالم يتكلم وكان العمل، كاتب القلم، كاتب وكان املعاني، رشيف

طبيبًا. ُمنجًما وكان األعور، فروخ
سمع، ملا الناس أحفظ وكان الدعوة. ألبناء الحب شديد بالدولة، عاِلًما املتكلمني، رؤساء من وكان
شهري سيف آالف عرشة من امللك هذا عىل أرد كان لسانه قلت: لو السهر. عىل وأصربهم نوًما، وأقلهم

ومذهبًا. قوًال ذلك لكان طرير، وِسنان
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له فأُرشبوا أخملهم، إىل والنباهة أرذلهم، إىل العز فانتقل بأعاليها، أسافلها شالت َعوانًا
سابور بَلغ البالد له استوثقت فلما الدين؛ من بدعوة افتُتح الدنيا من خفض مع حبٍّا
يف فاحتال الوزراء، وغدرات القلوب زوال يأمن ولم طاعتهم، من عليه أحال وما أمرهم،

يُقال: وكان قلوبهم. عن رجائه قطع

اغ��ت��راِر ع��ل��ى ال��ق��ل��وُب تُ��ب��اِدُه��ه ي��أٍس ب��ِم��ث��ِل ال��رَّج��اءُ ُق��ِط��َع وم��ا

فبغتهم فقتله، وُفرسانهم، خراسان أهل برؤساء عليه وروده عند قتله عىل م فصمَّ
وتخطُّف الرَّجعة، ونأِي الغربة، بني بهم فوقف أيديهم، بني ورأسه إال يُرْعهم فلم بحدث،
سابور بطاعة الدعوة وا يستتمُّ أن فرأوا صاحبهم، من واليأس الجماعة، وتفرُّق األعداء،
فملكهم النصيحة، بمواضع وتبادروه والطاعة، بامُللك له فأذعنوا الُفرقة، من ويتعوَّضوه

أنفه. َحتْف مات حتى
يقول: وهو رأسه رفع ثم مليٍّا املنصور فأطرَق

ل��يَ��ع��َل��م��ا إال اإلن��س��اُن ُع��لِّ��َم وم��ا ال��ع��ص��ا تُ��ق��َرُع م��ا ال��ي��وِم ق��ب��َل ال��ِح��ل��ِم ِل��ِذي

قال: داخًال إليه نظر فلما مسلم، بأبي ودعا بالخروج، إسحاق وأمر

ال��ِح��م��اِم َم��ح��ذوَر ع��ل��ي��ك َج��َل��ب��َن ث��الٌث ٌت َخ��الَّ اك��ت��ن��َف��تْ��ك ق��د
ال��ِع��ظ��اِم ل��ل��ج��م��اه��ي��ِر وَق��وُدك تَ��رت��م��ي��ن��ي وام��ت��ن��انُ��ك ِخ��الُف��َك

املنصور فبدره وثب، رآهم فلما بالسيوف، حشمه بعض معه ووثب إليه، وثب ثم
قال: ثم منها، طوَّحه رضبًة فرضبه

ال��َع��ل��َق��ِم م��ن ال��َح��ل��ِق ف��ي أَم��رَّ ب��ه��ا تَ��ْس��ق��ي ك��ن��َت ب��ك��أٍس اش��َرْب
ُم��ج��ِرِم أب��ا ف��اس��تَ��وِف ك��ذَب��َت يُ��ق��ت��ض��ى ال ال��دَّي��َن أنَّ زع��م��َت

ساعًة، حوله فجالوا ببابه، وهم خراسان أهل إىل به وبعث رأسه، فُحز أمر ثم
فكان له، وسلَّموا فذلُّوا بهم، األعداء وإحاطة بالدهم، عن انقطاعهم شغبهم عن رد ثم

قال: املنصور رأى إذا إسحاق

ِم��ث��اِل ع��ل��ى َح��ذَوَت إْن ل��تَ��ح��ذُو إالَّ األم��ث��اَل ل��ك ض��َرب��وا وم��ا
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قال: رآه إذا املنصور وكان

ال��ع��ظ��ائ��ِم ال��ُم��ع��ِض��الِت ف��ي ب��أم��ث��اِل��ه��ا يُ��ق��ت��دى ل��ل��نَّ��اِس س��اب��وُر وخ��لَّ��َف��ه��ا

جوهر، لها يُقال بجاريٍة ُمعَجبًا وكان الغناء، وسماع الِقيان يُحبُّ املهديُّ وكان
تغنِّيه، وجوهر الشامي مروان يوم ذات عليه فدخل الشامي، مروان من اشرتاها وكان

مروان: فقال

ال��ُم��ش��ت��َه��رْة رَِّة ال��دُّ بَ��ي��اِض ف��ي َج��وه��رْة ِع��ن��دي َج��وه��ُر ي��ا أن��ِت
َش��َررْة ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي ق��ذََف��ت َض��ِرَم��ت َف��ن��اٌر غ��نَّ��ت ف��إذا

أطِربيني. لجوهر: قال ثم أُخرج، أن إىل عنقه يف فدُعَّ به وأمر املهدي، فاتَّهمه
تقول: فأنشأت

يَ��لُ��وُم ف��ي��ك ك��اَن م��ن ب��ي وأش��َم��تَّ وَع��دتَ��ن��ي م��ا أخ��َل��ف��تَ��ن��ي ال��ذي وأن��َت
َس��ِل��ي��ُم وأن��َت أُرم��ى َغ��رًض��ا ل��ه��م تَ��رك��تَ��ن��ي ثُ��م ل��ل��نَّ��اِس وأب��َرزتَ��ن��ي
ُك��لُ��وُم ال��ُوش��اِة ق��وِل م��ن ب��ِج��س��م��َي بَ��دا ق��د ال��ِج��س��َم يَ��ك��ِل��ُم ق��وًال أنَّ ف��ل��و

املهدي: فقال

ال��َج��وَه��ْر ع��ل��ى ِزدِت ل��ق��د ال��ق��ل��ِب َج��وَه��َر ي��ا أال
وال��َم��ن��َظ��ْر ال��دَّلِّ ب��ُح��س��ِن ال��ل��ُه أك��م��َل��ِك وق��د
ب��ال��ِم��زَه��ْر ال��ل��ِه َخ��ل��ِق أح��س��َن م��ا ُص��ْل��ِت م��ا إذا
ب��ال��َع��ن��بَ��ْر ِري��ِق��ِك م��ن ال��ب��ي��ُت ف��ف��اَح وغ��نَّ��ي��ِت
ب��ال��ِم��ن��بَ��ْر ِم��ن��ِك أول��ى ال��م��ه��ديُّ م��ا وال��ل��ِه ف��ال
َج��ع��َف��ْر أب��ي اب��ِن َخ��ل��ُع ��ِك ك��فِّ ف��ف��ي ش��ئ��ِت ف��إْن

يف ِبيض بن لحمزة بيتنَي موىس، أيام عهٍد ويلُّ وهو هارون، أنشدت الهيثم: قال
امللك: عبد بن سليمان

ط��ائ��ِع أو س��اخ��ٍط َس��خ��ط��ِة ب��ي��ِن م��ن ِك��الُه��م��ا واِل��داَك ال��ِخ��الف��َة ح��اَز
س��اِط��ِع ُم��ل��ٍك نُ��وُر َج��ب��ي��ِن��َك وع��ل��ى ث��ال��ثً��ا أص��ب��َح أخ��وَك ثُ��م أبَ��واَك
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البيتني. هذين يل اكتب يحيى، يا قال:
ذلك وبَلغ فاستقلَّها، درهم، بألَفي له أمر املنصور، جعفر أبا هرمة ابن مدح وملا
وقد ماله ووفرت إراقته، استوجب وقد دمه حقنت أني يرىض أَما فقال: جعفر أبا
القائل هو أليس البعد؟ استحقَّ وقد وقرَّبته الطرد، استأهل وقد وأقررته تلفه، استحقَّ

أمية: بني يف

وُم��ح��ت��اِج��ه��ا ِف��ه��ٍر ِل��ُم��ع��تَ��رِّ ال��زَّم��اِن َري��ِب ع��ن��َد م��ن ق��ي��َل إذا
إس��راِج��ه��ا ق��ب��َل ب��إل��ج��اِم��ه��ا ال��وَغ��ى ي��وَم ال��خ��ي��َل يُ��ع��ِج��ُل وم��ن
أزواِج��ه��ا ق��ب��َل ب��ه إل��ي��َك م��ال��ٍك ب��ن��ي ن��س��اءُ أش��ارت

قلت: قال: هاِته. قال: هذا. من أحسن فيك قلت قد فإني َهرمة: ابن قال

ب��ال��ذَّاب��ِل ال��ط��ع��ِن إل��ى أَه��شَّ تَ��ع��َل��م��وَن ف��تً��ى أيَّ ق��ل��ُت إذا
ال��م��اِح��ِل ال��زََّم��ِن ف��ي وأط��َع��َم ال��وَغ��ى ي��وَم ل��ل��ِق��رِن وأض��َرَب
س��اِح��ِل إل��ى َغ��ْرق��ى إش��ارَة ال��ورى أُك��فُّ إل��ي��َك أش��ارْت

أحسن. هي بالتي إال نُكافئ فال نحن وأما فُمسرتَق، الشعر هذا أما املنصور: قال

امُليسء عن العفو يف املنصور سياسة (28)

خالد بن ربعي بن الحميد لعبد املهري] عبيثر [بن املهلب األزهر أبو احتال وملا
ُعذَر ال قال: املنصور، إىل حميد] وأسلمه قحطبة، [بن حميد [إىل] وأسلمه مغداق، بن
َقحطبة، آل من أحًدا أقتل لست قال: ترى. بما أوىل وأنت الذنب، بي أحاط وقد فأعتذر،
حاجة فال ُمصطنَع يفَّ يُكن لم إن قال: لوفيِّهم. وغاِدَرهم ُمحِسنهم، إىل ُمسيئهم أهب بل
مقبوًحا اسكت قال: عم. ابن وعتيق شفيع، طليق أكون أن أرىض ولست الحياة، يف يل

حييت. ما وطليقهم عتيقهم أنت جاهل، أنَوك فإنك اخرج مشقوًحا،
وصار هللا، عبد بن إبراهيم شأن يف املهلَّب بن يزيد بن معاوية بن سفيان داَهن وملا
املقصورة يف اليمانية رءوس عىل به والوقوف سواده بخلع الربيع أمر املنصور، إىل
إحساني من كان ما عرفتم قد املؤمنني: أمري لكم يقول لهم: قل قال: ثم الجمعة، يوم
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البغي، من وراَم الفتنة، من حاَول والذي عليه، نعمتي وقديم عنده، بَالئي وُحسِن إليه،
ِفعله من بهذا استحقَّ قد وأنه الدماء؛ وإراقة األعداء، ومعاونة العصا شقِّ من وأراد
وربَّ لديه، الجميل بالئه إتمام املؤمنني أمري رأى وقد العذاب، وعظيم العقاب، أليم
من له يؤمِّ وما عليه، هللا عائدة حسن من املؤمنني أمري يتعرَّفه ملا عنده؛ السابقة نَعمائه
املؤمنني أمري وهب وقد أساء، عمن والصفح ظلم، عمن العفو عند واآلجل العاجل الخري

لوفيِّهم. وغاِدَرهم مُلحِسنهم، ُمسيئهم

العلم لصنوف املأمون وصف (29)

للمسلمني ينبغي ال ما العلم أصناف من املأمون: عند وهو يوًما هارون بن سهل وقال
الحالل. بعض عن يُرَغب كما العلم بعض عن يُرَغب وقد فيه، يرغبوا أن

فوجهه هذا أردت كنت فإن بعلم؛ وليس علًما اليشء بعض ى يُسمَّ قد املأمون: قال
وال غايته، تُبلغ وال َقعره، يُسَرب وال َغوره، يُدَرك ال العلم إن قلت: ولو ذكرنا، الذي
فابدءوا كذلك األمر كان فإذا قلت؛ ما عىل فاألمر آخره، يُضبط وال أصنافه، يُستقىص
وقد ِصدًقا. وقوًال عدًال، كان ذلك فعلتم فإذا النفل؛ قبل بالفرض وابدءوا فاألهم، باألهم
عىل وأخف نفسك، إىل أشهى هو ما إىل العلم أصناف من اقتِصد العلماء: بعض قال
العلماء: بعض أيًضا وقال عليك. وسهولته شهوتك حسب عىل فيه نفاذك فإن قلبك؛
يسع ال ما التماس ولكن نهايته، عىل والوقوف غايته، بلوغ يف طمًعا العلم أطلب لست
الفقه، وُجمل والخرب النَّسُب امللوك ِعلم آخرون: وقال إغفاله. بالعاقل يَحُسن وال جهله،
رَي. السِّ وُكتُب املغازي ُكتُب درُس الحرب أصحاب وعلم والكتاب، الحساُب التُّجار وِعلم
منه، أنفع هو عما يشغل يشءٌ يكون أن غري من عنه وتنهى علًما اليشء ي تُسمِّ أن فأما
ناهية للرش واالستبانة عًمى، وخالفه برص، والعلم حتًما. أمًرا وتأمر جزًما، نهيًا تنهى بل

به. آِمرة للخري واالستبانة عنه،
أمر كان وقد إليه، وِرصت به، أمر ما عىل فوجدها اإلمامة يف ُكتُبي املأمون قرأ وملا
ونصدِّق عقله نرتيض من بعض كان قد يل: قال عنها، ليخربه فيها بالنظر اليزيدي
عىل الصفة تَْربى قد فقلت: الفائدة. وكثرة الصنعة بإحكام الكتب هذه عن نا خربَّ خربه،
الِعيان عىل الَفيلُ أربى فَليتُها فلما الصفة، عىل أربى قد الِعيان رأيت رأيتها فلما الِعيان،
إىل يفتقر وال صاحبه، حضور إىل يُحتاج ال كتاٌب وهذا الصفة. عىل الِعيان أربى كما
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الَجْزل، اللفظ مع الحقوق، جميع واستيفاء املعاني، استقصاء جمع قد عنه، ني امُلحتجِّ
. خايصِّ يٌّ وعامِّ ُملوكي، سوقيٌّ فهو السهل؛ وامَلخرج

املرتد للخراساني املأمون مجادلة (30)

قال العراق، به واىف حتى خراسان من حمله كان وقد الخراساني املرتدُّ عليه دخل وملا
املأمون: له

أن من إيلَّ أحب بالرباءة أقبلك وألن بحق، أقتلك أن من إيلَّ أَحبُّ بحقٍّ أستحييَك َألن
أطول، وأيامك أتيح، فيها وكنت نرصانيٍّا، كنت أن بعد مسلًما كنَت قد بالتهمة. أدفعك
الذي اليشء عن نا فخربِّ نافًرا، عنا رجعت أن تلبث لم ثم آنًسا، به كنت مما فاستوحشت
عندنا وجدت فإن األول؛ وأُنسك القديم، إلفك من لك آنَس صار الذي اليشء من أوحشك
الشفاء، أخطأك وإن املشاورة، إىل يحتاج األطبَّاء من واملريض به، تَعالجت دائك دواء
قتلناك قتلناك فإن بالئمة؛ نفسك عىل ترجع ولم أعذرت قد كنت الدواء، دائك عن ونبا
يف تقرصِّ لم أنك وتعلم والثقة، االستبصار إىل نفسك يف أنت ترجع أو الرشيعة، بحكم

الحزم. باب يف الدخول يف تفرِّط ولم اجتهاد،
فيكم. االختالف من رأيت ما كثرُة أوحَشني املرتد: قال

واالختالف الجنائز، وتكبري األذان، يف كاالختالف أحدهما اختالفان؛ لنا املأمون: قال
الُفتيا، وجوه واختالف القراءات، ووجوه الترشيق، وتكبري األعياد، وصالة التشهد، يف
فمن املحنة؛ من وتخفيف وتوسعة، تخيري هو إنما باختالف، هذا وليس ذلك، أشبه وما
وال يتعايرون ال يُحوَّب. لم ُفرادى وأقام مثنَّى أذَّن ومن يؤثَّم، لم مثنَّى وأقام مثنَّى أذَّن
يف اختالفنا كنحو اآلخر واالختالف تبيانًا. عليه وتشهد ِعيانًا، ذلك ترى أنت يتعايبون.
واتفاقنا التنزيل، أصل عىل إجماعنا مع نبينا، عن الحديث وتأويل كتابنا، من اآلية تأويل
فقد الكتاب، هذا أجله من أنكرت حتى هذا أوحشك الذي كان فإن الخرب. عني عىل
عىل متََّفًقا يكون كما تأويله، عىل متََّفًقا واإلنجيل التوراة بجميع اللفظ يكون أن ينبغي
وينبغي التأويالت، من يشء يف اختالف واليهود النصارى جميع بني يكون وال تنزيله،
ويجعل ُكتُبه يُنزل أن هللا شاء ولو ألفاظها. تأويل يف اختالف ال لغٍة إىل إال ترجع أال لك
والدنيا الدين من شيئًا نَر لم ولكنَّا لَفعل، تفسري إىل يحتاج ال رسله وورثة أنبيائه كالم
املسابقة وذهبت واملحنة، البلوى لسقطت كذلك األمر كان ولو الكفاية. عىل إلينا ُدِفع

الدنيا. هللا بنى هذا عىل وليس تفاُضل، يكن ولم واملنافسة،
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محمًدا وأن عبده، املسيح وأن ولد، وال له ند ال واحد هللا أن أشهد املرتد: قال
ا. حقٍّ املؤمنني أمري وأنك صادق،

يَعتُق َريثما يومه يف تَربُّوه وال ِعرضه، عليه ِفُروا فقال: أصحابه عىل املأمون فأقبل
وتأنيسه ِبرِّه من نصيبكم بعُد تنسوا وال رغبًة، أسلم إنه عدوه يقول ال كي إسالمه؛

عليه. والعائدة ونرصته

تهم بخاصَّ امللوك إيقاع عن املأمون دفاع (31)

امللوك ينصفوا أن الناس يستطيع ال املأمون: يل قال قال: داود94 أبي بن أحمد ثنا حدَّ
وبني وُكفاتهم، وُحماتهم امللوك بني بالعدل ينظروا أن يستطيعون وال وزرائهم، من
ويَرون ونصيحة، واجتهاد وِخدمة، ُحرمة ظاهر يَرون أنهم وذلك وبطانتهم؛ صنائعهم
أو ماله، يف رغبًة إال به أوقع ما يقول: الرجل يزال ال حتى ظاهًرا، بهم امللوك إيقاع
اشرتكت االستبدال وشهوة واملالل الحسد ولعل به، النفوس تجود ال ما بعض يف رغبًة
يكشف أن املِلك يستطيع فال الُحَرم، بعض يف أو امُللك ُصْلب يف خيانات وهناك ذلك، يف
وال الذنب، ذلك يستحق بما العقوبة لتلك يحتجَّ أن وال امُللك، يف العورة موضع للعامة
للعامة، مبسوط غري عذره بأن ِعلمه عىل الفساد، من ذلك يف ملا عقابه ترك امللك يستطيع

الخاصة. أكثر عند معروف وال

امللوك آداب من (32)

أْن بيده فأشار َمظلمته، إليه وشكا املأمون يَدي بني فعدا العسكر، أهل من رجل ونزل
قال اركب. املؤمنني: أمري لك يقول املأمون: من يقُرب كان من بعض له فقال َحسبُك.

انِرصف. له: يُقال إنما اركب. هذا: مِلثل يُقال ال املأمون:
وهو ليًال املأمون يحدِّث اللؤلئيُّ الحسن بَيْنا قال: السندي بن إبراهيم ثني وحدَّ
الحسن: فقال املأمون، نعس حتى الحديث الحسن وأطال عهد، ويلُّ يومئٍذ وهو بالرقة،

بيده. ُخذ غالُم يا الكعبة. وربِّ سوقيٌّ وقال: عينَيه ففتح األمري! أيها نعسَت

املعتزيل، عطاء بن واصل أصحاب من وكان والعصبية، املروءة ذوي من كان دؤاد: أبي بن أحمد 94
الخلفاء. مع الكالم افتتح من أول وهو فصيًحا، وشاعًرا بليًغا خطيبًا وكان الكالم، أهل رءوس من ويَُعد
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واألغبياء والُجفاة وامُلوسِوسني النَّوكى كالم بقيَّة ِذكر (33)
وشاَكله ذلك ضاَرع وما

واملستمع. القارئ نشاط عىل إبقاءً واحد مكاٍن يف مجموًعا يكون أال وأحبَبنا
فقال: منه، فضحكوا لوجهه، حماره فكبا ناجية، بني بمجلس َعلقمة أبي ابن مرَّ

فسجد. قريش وجوه رأى يُضحككم؟ ما
وما فقال: درهم، مائتَي منه يستسلف صريفيٍّا عباديٍّا رجل أتى قال: الحسن أبو
وهبتك أنا إذا قال: درهًما. عرشين فيه أربح فلعيلَّ حماًرا؛ بها أشرتي قال: بها؟ تصنع
تردَّها أن تريد ال أنت فقال: املائتنَي. إال أريد ما قال: املائتنَي؟ إىل حاجتك فما العرشين،

عيلَّ.
فقال: سنة؟ ره وتؤخِّ درهم ألف فالنًا تُسلف أن تُحبُّ فقالوا: عباديٍّا قوم وأتى قال:
فال الدراهم أما أنصفت؛ فقد ذلك فعلت وإذا إحداهما، لكم وسأقيض حاجتان، هاتان

سنتنَي. أؤخره ولكني عيلَّ، تسُهل
الكالم وفاَوضه لعبه استجاد قد رآه فلما طرنج، بالشِّ امللوك بعض ام ُقدَّ رجٌل ولعب
له وقال بوق. عىل عهده له اكتبوا ِنصفه. أولِّيك قال: بوق؟ نهر تولِّيني ال لَم له: قال

خربك. املؤمنني أمري عىل يُبطئ قال: أرمينية. ولِّني مرًة:
يشءٍ فأيَّ املؤمنني، أمري عند كنت قد له: فقال فارس، من له صاحب عىل آخر وقِدم

قفاه. ني والَّ قال: ك؟ والَّ

وزير. أنه ولو جذع عىل وعدوَّه حارس، أنه ولو ِمنرب عىل وليَّه يحمل لم من بكامٍل ليس كالمه: ومن
وكان أكثم، بن ليحيى خلًفا القضاء املعتصم ه والَّ وقد املعتصم، ة خاصَّ من ثم املأمون ُجلساء من وكان

فقال: ام تمَّ أبو ومدحه القرآن، بخلق القول فتنة عىل أعان ممن

دؤاِد أب��ي ب��ِن أح��م��َد َم��ح��اس��ُن َده��ٍر ك��لِّ َم��س��اوَي أن��َس��ْت ل��ق��د
وزادي راِح��ل��ت��ي َج��دواك وم��ن إال اآلف��اِق ف��ي س��اف��رُت وم��ا

وكان منافسات، الزيَّات امللك عبد بن محمد الوزير وبني دؤاد أبي بن أحمد القايض بني وكان
الجاحظ له وضع الجاحظ، عن دؤاد أبي ابن وريض الزيَّات، ابن نُكب وملا الزيَّات. ابن جانب يف الجاحظ
سنة تُويف دينار. اآلالف خمسة بمبلغ عليه دؤاد أبي ابن فأجازه إليه، وأهداه والتبيني»، «البيان كتاب

٢٤٠ه/٨٥٤م.
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قال: فعلت. ما قال: بخري؟ األمري يل همَّ لقد فقال: أعرابي إىل أمري ونظر قال:
ملجنون. األمري إن قال: فعلت. وما قال: ؟ فبرشِّ

أنك تشهد الحاكم: فقال بالزنا، ورجل امرأة عىل مجنون شِهد الحسن: أبو قال
بهذا. شِهدت ملا استها جلدَة كنُت لو وهللا قال: ويُخرجه؟ يُدخله رأيته

عىل معه فجلست فأتيته عنا، فاحتبس يجالسنا، الري أهل من رجل وكان قال:
أعدت فلما فسكت، أعدت ثم فسكت، هذا؟ من فقلت: ويخرج، يدخل رجٌل وإذا بابه،

خالتي. أخت زوج هو قال: الثالثة
الشاعر: وقال

ِس��ت��ُر وال ح��ي��اءٌ ي��أت��ي م��ا ُدوَن ل��ه يَ��ُك��ْن ول��م األرب��ع��ي��َن ج��اَز ال��م��رءُ إذا
ال��دَّه��ُر ل��ه ال��ح��ي��اِة أرس��اَن ج��رَّ ول��و أت��ى ال��ذي ع��ل��ي��ه تَ��ن��ِف��ْس وال ف��َدع��ه

هللا كبَّها خريًا، قال: صنعت؟ ما له: فقيل السلطان، إىل امرأته خاَصَمته أعرابيٌّ
السجن. إىل بي وأمر لوجهها،

رآه فلما إليه، فخرج رجل، عليهم فتربَّع قافلة، ألهل األسد عرض الحسن: أبو قال
قال: حالك؟ ما له: فقالوا األسد، عنه ى فتنحَّ بأجمعهم، عليه فشدُّوا األسد، ورِكبه سقط

رساوييل. يف خرى األسد ولكن عيلَّ، بأس ال
هزارمرد بساتني ترى قال: وكيف؟ قلت: الناس. فسد قد السليطي: عباية أبو قال

فساد. بل ال، قال: صالح. هذا قلت: بخفري. إال غالم بها يمرُّ كان ما هذه
ال فقالت: أخيه، عىل عثمان ابنة عائشة العاص بن سعيد خطب قال: الحسن أبو
عند وهما اثنني مؤنة فيحتمل أشهبان، ِبرذَونان له أحمق، هو قالت: ولَم؟ قال: أتزوَّجه،

واحد. الناس
فقال ِمرَّته، به فهاجت يوًما اج الحجَّ عند وكان ممروًرا، املهلَّب بن املغرية كان قال:

ويُفيق. يتقيَّأ حتى عنده يُقيم من وأمر أ. املتوضَّ ادخل اج: الحجَّ له
إذا للمهلَّب: املهلَّب، امرأة الُقشريية، َضمرة بنت َخرية قالت الحسن: أبو قال
أحب فإني قالت: أحمق. أخاك إن لها: قال بأهيل. تمرَّ أن فأُحبُّ الجمعة من انرصفت
ثم ناحيًة املهلَّب فجلس له، ع يوسِّ فلم جماعة وعنده جالس وأخوها فجاء تفعل. أن
فلما ففعل، إليه. أرِسل فقال: حارض. قال: فالن؟ عمك ابن فعل ما له: فقال عليه أقبل
يف جالس وأنت ناحيًة جالس املهلَّب اللَّخناء، ابن يا قال: املجلس مرفوع غري إليه نظر
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نعم، قال: بأهيل؟ أمَررَت خرية: له فقالت وانرصف، املهلَّب فرتكه وواثبه. املجلس؟ صدر
يَُرضب. األحمق أخاك وتركت

امرأًة اج الحجَّ بن امللك عبد عىل اخطب أيوب: بن الحكم إىل اج الحجَّ وكتب قال:
فكتب لبعلها. أَمًة نفسها، يف ذليلة قومها، يف رشيفة قريب، من مليحة بعيد، من جميلة
يَعُظم حتى املرأة نحر يَحُسن ال اج: الحجَّ إليه فكتب ثَْديها. ِعَظم لوال أصبتها قد إليه:

العدوي:95 ُمنقذ بن امُلرار قال ثدياها.

يَ��ن��ك��ِس��ْر ��ا ول��مَّ ال��ثَّ��دِي َض��خ��م��ُة ِج��ي��ُده��ا ط��وي��ٌل ال��خ��دِّ َص��ل��ت��ُة

الرضيع. وتُروَي الضجيع، تُدفئ حتى ال، وجهه: تعاىل هللا كرَّم طالب أبي بن عيل قال
ِعرباض، إىل فاحتكموا الَقلنسوة؟ هذه ما ا: ُخفٍّ معه رأى لرجٍل صديقة ابن وقال

الرِّجَلني. قلنسوة هي عرباض: فقال
صالة فجئتني النهار، ارتفاَع تجيء أن وعدتك كوز: لخنجري قلت إسحاق: أبو قال

الَعِيش. ارتفاَع جئتك قال: العرص!
ال قال: برد؟ فإذا قال: خني. السَّ قال: عندكم؟ املرق اسم ما ألعرابي: قيل قال:

يربد. حتى ندعه
الِفراش. يف يبول أنه اعلم قال: عيبه، من يتربَّأ أن فأراد غالًما أعرابي من اس نخَّ باع

فيه. فليبُْل ِفراًشا وجد إن قال:
هذا؟ أعطاك فمن زائف، هذا له: فقلت بدرهم أعرابي أتاني قال: يل صديق ثنا حدَّ

ِمثلك. لصٌّ قال:
وادَّمج فادَرنَفق الباب، وبُلق ُعرٌس، فإذا هؤالء، َكشٍّ بني أتيت َكثوة: بن زيد وقال
قمة عىل دهَوَرني دلظًة اد الحدَّ فَدلَظني الدار ُولوج وألصُت الناس، من رسعاٌن فيه
نَظاِر ِزلنا إْن فوهللا إليهم، فِعجت املزيَّة ينتظرون هناك الحي ِشيخاَن وأبرصت رأيس،

أقول: وأنا فقصدتهم ترب، بني من ئي أخالَّ فذكرت الظل، عَقل حتى نَظاِر

ت��ب��ِر بَ��ن��ي ن��ح��َو واع��َص��وَص��ب��َن َع��واِم��َد ِدي��اِره��م ف��ي وم��ا ك��شٍّ بَ��ن��ي تَ��َرك��َن
ال��ُج��زِر ق��َم��ِع م��ن األض��ي��اُف ن��زَل إذ ِق��راه��ُم األُن��وِف ُش��مِّ َم��ع��ش��ٍر إل��ى

بقلمنا. مرشوحًة باملفضليات البيت هذا منها التي القصيدة راجع 95
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ال وُطهاة كثرية، أرمداء وإذا َصِتيَتان، الرجال وإذا كش باب وأتيت وانرصفت
اإلكام. جثمان يف ولحماٌن تُحىص،

يقول: الذي الشعراء أحَمُق قال: سليمان بن صالح

بَ��ْع��دي ب��ه��ا يَ��ِه��ي��ُم م��ن ب��َدع��ٍد أُوكِّ��ْل أُم��ْت ف��إْن ح��ِي��ي��ُت م��ا ب��َدع��ٍد أِه��ي��ُم

اآلخر: قول يُشِبه وال

ب��أن��َزع��ا ل��ي��س وال��وج��ِه ال��ق��ف��ا أغ��مَّ ب��يْ��نَ��ن��ا ال��دَّه��ُر َق ف��رَّ إْن تُ��ن��َك��ح��ي ف��ال

بعض يف وذلك بدرهَمني، قربه أعرابيٌّ لهم فحفر غالم، ُمقرن البن مات قال:
ثوب. ثمن عندكم يل يجتمع حتى دعوهما قال: الدرهمني أعَطوه فلما الطواعني،

هللا، إال إله ال فقال: الغوغاء، بعض إليها فنظر له، جنيبًا املربد إىل أعرابي وأدخل
هللا؟ جزرك جزًرا، تكون لها ما األعرابي: له قال الجزر! هذه أسَمَن ما

أخي مات وقد جارك، أنا فقال: الوجوه من رجل إىل رجل جاء الحسن: أبو قال
أيام بعد وتعود دنا تعهَّ ولكن يشء، اليوَم عندي ما وهللا ال قال: بكفن. يل فُمْر فالن،

يشء؟ عندكم يتيرسَّ أن إىل فنملِّحه هللا، أصلحك قال: تحب. الذي فسيكون
الرديء فيمدح الناس كالم يتصفح فكان البالغة، يدَّعي البكرات موىل كان قال:
املجيء عن وقطعني فقال: املجيء، ترك من فيها يعتذر رسالًة إلينا فكتب الجيد، ويذمُّ
صغرية. انٌة ُرمَّ كأنها صارت حتى فعُظمت بَثرٌة، ابني إليتَي إحدى يف طلعْت أنه إليكم

الكثوث. كأنه صار حتى وجهي اصفرَّ رأيته فلما األُسواري: عيلٌّ وقال
ُزرارة: بن ُشعيب قال العانة. إىل قال: منك؟ املاء بَلغ أين إىل الجهم: بن محمد وقال
به جئت الذي الدواء هذا الجهم: بن محمد له وقال أجود. كان الشعرة، إىل قال كان لو

بَعرة. قدر قال: منه؟ آُخذ كم قدَر
ثَمة. إىل هنا ها من َحَزنبل رجل جاءني عيل: وقال

ار التمَّ قاسم ُسخِف من يشء (34)

أينما ار: التمَّ قاسم وقال األرض. من قريب إىل السماء بني كما بينهما ار: التمَّ قاسم وقال
وهم له أصحاب عىل وأقبل أمس. من أول األيدي عنه ُرفعت كأنما كرسى إيوان رأيت
ثم الصالة! فاتتك صلِّ قم لبعضهم: فقال بساعة، العرص بعد وذلك النبيذ، يرشبون
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ذلك يف عليهم أكثر فلما الوقت! ذهب فقد ويلك صلِّ قم آلخر: قال ثم ساعة، عنه أمسك
فقال: عليه فأقبل تصلِّ؟ لم [ِلَم] فأنت منهم: واحد له قال يصيلِّ يقوم ال جالٌس وهو
املغرب هذه ألن نصيلِّ ال قال: أصلك؟ يشءٍ وأيُّ قلت: هذا. يف أصيل يعرفون وهللا ليس
وقد شهاب أبي ابن منزل وأتى السلطان. عىل بنفيس أنَفُس أنا قاسم: وقال جاءت. قد
النبيذ أرشب ال أنا فقال: وكاَمخ، وزيتون بخبز فأتَوه النبيذ، عىل وجلسوا القوم، تعىشَّ
أنكح ثالثٌة الدنيا يف ليس وقال: ج. بالرسَّ بدأت البغل ِبعُت حني وقال: ُزهومة. عىل إال
اإلنزال. هو عنده اإلكسال كأن مرَّات. عَرش ليلة كل يف لياٍل ثالث منذ أُكِسل أنا مني؛
والرِّجَلني. اليَدين قوة قال: األطيبنَي؟ يشء وأي قلت: األطيبنَي؟ مني وهللا ذهب وقال:
ُرومي: له غالم يف وقال الغالم. من الرجل مقعد منها قعدت حني ِعرق يل فاْلتَوى وقال:
ما ووهللا يشكرني، ال حسان بن ومحمد قال: منه. أطيب األرض وبني بيني وضعت ما

يدي. عىل إال قطُّ حاذًرا ناك
الناس سِمعنا قال: وحده؟ النَّيك له: فقيل النَّيك! أسباَب أعجَب ما َخْرشم: أبو وقال

األسباب! أعجَب وما الرزق، أسباب أعجَب ما يقولون:
فأقبل جماعة، وهناك عيل، بن الصمد عبد بن ألحمد ابن عند ار التمَّ قاسم وكان
نفسه عن يقطعه أن أراد قاسٍم عىل ذلك طال فلما بالِغلمان، له يعرِّض امُلحتسب وهٌب
واشهدوا الِغلمان، أِنيك أني جميًعا اشهدوا فقال: عليه، القول ذلك أن هو يعرِّفه بأن
بسبب يُعاديانه وكانا الُهذليني األخَوين فرأى التفاتًة والتفت بيان. الصِّ أعِفج أني جميًعا
قال لوط. دين عىل أي لُوطي؛ أني جميًعا اشهدوا فقال: بقويل. عنَيت فقال: االعتزال،
بيان. الصِّ أنيك أني اشهدوا قلت: إنما لوطي، أني اشهدوا تُقل لم أنت بأجمعهم: القوم
من بالقراءات ثم بالنجوم أعلم قطُّ أحٌد األرض يف يكن لم دويس: السَّ ُسفيان قال
ُهرُمز. رام من عندي أكفر هو يقول: وكان م. املنجِّ هللا شاء ما يريد كان هللا»، شاء «ما

هرمز. من أكفر يريد
وكان إخوته، ُقتل حني وسوس عيالن، قيس مِلك الحارث بن َغلفاءُ وسوس ن وممَّ

بذلك. َغلفاء ي فُسمِّ بالغالية، أصحابه ويغلِّف يتغلف
وكيف بغلة، نال كيف رجٍل عن يحدِّث يوًما فجلس البَغالت، ينيك رجٌل وكان
يُنْحي هو فبينما َلِبنة، رجله تحت يضع كان قال: ينالها، كان وكيف ِرجله، انكرست

قفاي. عىل أنا وإذا ِرجله، تحت من اللَِّبنة انكرست إذ فيها
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كلبة رجٌل ناَك قولهم: ذلك، يف مليح وهو تكون، ال التي املولَّدة األحاديث ومن
فقال سطح، من عليه يطَّلع رجًال فصادف رأسه رفع البالء عليه طال فلما عليه، فعقدت
هو! كلباٍت نيَّاِك أيُّ هللا، قاتَله قال: وتخلَّص جنبها رضب فلما جنبها. ارضب الرجل: له
واحد بكى فلما ِجرجيس، حديث إال الدنيا من يحفظ ليس أعمى قاصٌّ عندنا وكان

العلماء. َمعارش علينا البالء إنما تبكون؟ يشء بأي أنتم القاص: قال النظَّارة من
أريد فإني ؛ بَنيَّ يا تبكوا ال قال: مكة، يريد وهو ُوْلده شيبان أبي حول وبكى قال:
احسب رمضان، شهر من للنصف الهالل رأس يف ُولدت أخوه: وقال عندكم. َي أضحِّ أن
الذي الزُّبري بن اج الحجَّ ها عمَّ مخزومية امرأٌة تزوَّجت وقال: شئت. كيف هذا اآلن أنت
أًخا كان وإن هو دينار: أبو وقال والًدا. كان إنما أبًا، يكن لم ذلك وقال: الكعبة. هدم

يُنَصف. أن ينبغي فقد
جنونه من ُعِرف ما أول وكان معاذ، بن يحيى بن إسحاق بن عيل املجانني ومن
منه، نؤتى وإنما الفلك، جوف يف كلها والدنيا الدنيا، يف كثُر قد الخطأ أرى قال: أنه
يصرب؟ فكم مجنون، هو وإنما الَهرماء، يعرتي ما فاعرتاه وتزايل، وتخرَّم تخلخل وقد
إىل كله الخطأ هذا انقلب يته، وسوَّ وَرنَدجته بخرته إن فإني إليه؛ الصعود يف وسأحتال
ليس فقال: بَجواٍر اس النخَّ وجاءهم العسكر، ِفتيان ُمتعاقيل بعض مع وجلس الصواب.
وعرشون خمسة هذه أنف ثمن األعضاء؛ تقويم يف نحن إنما األبدان، تقويم يف نحن
من يشء بال رأسها وثمن وسبعون، ستة عينَيها وثمن عرش، ثمانية أذنَيها وثمن ديناًرا،
هذا، من الحكمة يف أدَخُل هو باٌب هنا ها امُلتعاقل: صاحبه فقال دينار. مائة حواسها
ينبغي وكان هذه، لقدم تكون أن تلك وأصابع تلك، لساق تكون أن هذه لقدم ينبغي كان
األعضاء. مقوِّم ي فُسمِّ هذه. لجبينَي تيك حاجبا تكون وأن تيك، لفم تكونا أن تيك لشفتَي
وهو إخوته، دون أبيه قاتل الخثعمي قتل الذي وهو ربيعة، بن كالب النوكى ومن

القائل:

ف��اح��ت��س��اه��ا اإلداوَة أخ��ذَ وق��د ِص��دٍق ب��ش��ي��ِخ ث��أرُت تَ��َرن��ي أل��ْم
ش��ف��اه��ا ش��يءٌ إن ال��ن��ف��ِس ش��ف��اءُ ك��ري��ًم��ا ش��ي��ًخ��ا ب��ش��ي��خ��ه ث��أرُت

الشاعر: يعني وإيَّاه بطل. ال أخاك ُمكَرٌه قال: الذي وهو بيهس، وهو نعامة، ومنهم

بَ��ي��َه��ُس ��ي��ِف ب��ال��سَّ ال��م��وَت والق��ى ق��ص��ي��ٌر أن��َف��ه ح��زَّ م��ا األيَّ��اِم ح��ذِر وم��ن
يَ��ل��بَ��ُس ك��ي��َف أث��واِب��ه ف��ي تَ��ب��يَّ��َن َره��َط��ه ال��ق��وُم َع ص��رَّ ل��م��ا نَ��ع��ام��ُة
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ُمحارب. من أكثر تميًما أن فأشهد أنا أما الحرضمي: وقال
طيِّب. وهللا كَّر بالسُّ الرُّطب الباطل، هللا قبَّح البزَّار: حيَّان وقال

مدينة بنى أحمق، اج الحجَّ كان يقول: الحارثي غدي الصُّ سمعت الحسن: أبو قال
قريب. من إليها دبُّوا مات فلما تدخلوها. ال لهم: قال ثم النَّبَط بادية يف واسط

بيشء. ليس يشء قال: َحْمل؟ أِبامرأتك للبكراوي: قلت قال: املبارك بن َمسعدة
ونصف يشء، البيضاء: باب عىل رجل فكتب البيضاء، زياد بن هللا ُعبيد بنى قال:
هللا ُعبيد يشء وال أسماء، ابنة هند اليشء ونصف الرتجمان، مهران اليشء يشء. وال يشء،
اليشء ذلك كان ملا يشء ال أنه زعمت الذي لوال جنبه: إىل اكتب هللا: ُعبيد فقال زياد. بن

نصًفا. النصف ذلك وال شيئًا،
بطول بخصال؛ الرجل ُحمُق يُعَرف مجلسه: يف يوًما امللك عبد بن هشام وقال
هذه فقال: اللحية طويل رجٌل فأقبل خاتمه. ونقش وبشهوته، ُكنيته، وشناعة لحيته،
أشهى يشء وأي قال: ثم ِثنتان. هاتان فقال: شنعاء، هي فإذا كنيته عن سأله ثم واحدة.

أمك. بَْظر هللا ك أمصَّ قال ُمصاصة، انة ُرمَّ قال: إليك؟
ببظر إذًا هللا ني أمصَّ قال: امَلصيصة؟ إىل تخرج أو تغزو ال لَم الَقمقام: ألبي وقيل

أمي.
ال فِلَم البحر؟ يف يصنعون وما بالعدوِّ تسمع أَما ِربعي: بن األصبغ ألبي وقالوا

أعداءً؟ يل صاروا فكيف يعرفونني، وال أعرفهم ال أنا قال: العدو؟ ِقتال إىل تخرج
خطبة كل يف يستسقي فكان الشام، بعض عىل عامًال القعقاع بن الوليد كان قال:
إذًا األمري، هللا أصلح فقال: ِحمص أهل من شيخ إليه فقام عرى، الشِّ أيام يف كان وإن

قطنيَّة. واحدها الحبوب، يعني الَقطاني. تفسد
يف يقول السنة سائر يف ليلة كل يف ِفراشه إىل صار إذا كان فإنه غالمي نفيٌس وأما

علينا. وال حواَلينا اللهم دعائه:
فقال عقيل، أبا يُكنى وكان إرسائيل، بني عن الناس يحدِّث رجٌل ة بالرقَّ وكان قال:
من رجل له فقال حنتمة. قال: إرسائيل؟ بني بقرة اسم كان ما حنتمة: بن اج الحجَّ له

العاص. بن عمرو كتاب يف قال: هذا؟ وجدت الكتب أي يف موىس: أبي ولد
فقيل الكافرين. أيها يا قل يقرأ: وكان األزدي، َضحيان ابن األرشاف انني اللحَّ ومن

الكفرة. أمر أِجلُّ ال ولكني ذلك، يف القراءة عرفت قد فقال: ذلك، يف له

713



والتبيني البيان

أوس: بن حبيب وقال

س��ائ��ِل م��ن ال��ِغ��ن��ى ي��رج��و س��ائ��ٍل م��ن ِل��ح��ي��ًة أح��م��َق ح��وَّاءُ وَل��َدت م��ا

أيًضا: وقال

ُم��ِري��ِب ش��كٍّ ف��ي ال��ن��اَس ت��رك��َت ال��ع��ج��ي��ِب ب��ال��َع��ج��ِب ج��ئ��َت أي��وس��ُف
أدي��ِب ب��س��رَّاٍج أس��َم��ْع ول��م ن��آٍد داه��ي��ٍة ب��ك��لِّ س��م��ع��ُت
ال��ُغ��ي��وِب ِع��ل��ِم ف��ي ل��ن��َف��ذَت إذًا ِع��ل��ًم��ا ع��اَد َج��ه��َل��ك أنَّ ل��و أَم��ا
ال��غ��ري��ِب م��ن ال��غ��ري��َب تَ��ع��اط��ي��َك ول��ك��ْن ي��ٌد ب��ال��غ��ري��ِب ل��ك وم��ا

وأنشدوا:

ع��اق��ِل ك��لُّ ب��ه يَ��ش��ق��ى ول��ك��نَّ��م��ا أْه��َل��ه وأس��َع��َد نَ��وًك��ا زَم��نً��ا أرى
األس��اف��ِل ب��ارت��ف��اِع األع��ال��ي ف��ك��بَّ ت��ح��تَ��ه وال��رأُس ِرْج��اله ف��وق��ه م��ش��ى

بها. أوىل املكان هذا ولكن الكتاب، هذا من املكان هذا غري يف كتبناها أبياٌت وهذه
الشاعر: وقال

وأخ��َل��ق��ا أج��دَّ ي��وًم��ا ك��ِل��بْ��س��ِت��ه ِل��ب��اِس��ه��ا ف��ي ف��ُك��ْن أي��اٌم ول��ل��دَّه��ِر
أح��َم��ق��ا أن��ت ف��ُك��ْن ال��َح��ْم��ق��ى ف��ي ك��ن��َت وإْن ف��ي��ه��ُم ك��ن��َت إذا ال��َك��يْ��س��ى أك��يَ��َس وُك��ْن

اآلخر: وقال

أُش��اِك��لُ��ه ال ال��ذي الَق��ي��ُت ش��ئ��ُت إذا ُغ��رب��ٍة داَر ال��نَّ��وى ط��وُل وأن��زَل��ن��ي
أُع��اِق��لُ��ه ل��ك��ن��ُت ع��ق��ٍل ذا ك��اَن ول��و س��ج��يَّ��ٌة يُ��ق��اَل ح��ت��ى ف��ح��اَم��ق��تُ��ه

العتاهية: أبو وقال

ال��دَّه��ِر ُخ��ط��ى م��ن يَ��س��ت��ِق��ْل��ه��ا ل��م َك��بْ��وًة َك��ب��ا ال��دَّه��َر س��ابَ��َق م��ن
يَ��ج��ري ك��م��ا ال��دَّه��ِر م��َع واج��ِر َخ��ط��ا م��ا ع��ل��ى ال��دَّه��ِر م��َع ف��اْخ��ُط
��ب��ِر ال��صَّ م��ن خ��ي��ٌر م��وج��ودٌة ح��ي��ل��ٌة ل��ه ل��ي��س��ت ِل��م��ا ل��ي��س
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امُلعتِمر: بن ِبرش وقال

��ب��ِر وال��صَّ ال��ن��ف��ِس َغ��زاءِ ُح��س��ُن ح��ي��ل��ٌة ل��ه ل��ي��س��ت م��ا ح��ي��ل��ُة

الُقدُّوس: عبد بن صالح وقال

أف��َه��ُم م��ن��ك أنَّ��ه َج��ه��ًال ويَ��ح��َس��ُب ج��اه��ًال ��َم تُ��ف��هِّ أن َع��ن��اءً وإنَّ
يَ��ه��ِدُم وآَخ��ُر تَ��بْ��ن��ي��ه ك��ن��َت إذا تَ��م��اَم��ه ي��وًم��ا ال��بُ��ن��ي��اُن يَ��ب��لُ��ُغ م��ت��ى

امُلعتِمر: بن ِبرش وقال

ال��ُم��ح��ت��اِل وح��ي��ل��َة ال��ط��ب��ي��َب أع��ي��ا ُم��س��ت��غ��ِن��يً��ا رأي��تَ��ه ال��غ��ب��يُّ إذا

املجنون وبنو َجعدة. بني مجنون وهو الجعدي، ح امللوَّ بن مهدي املجانني ومن
عقيل، وبني عامر بني مجنون وأما املجنون. هذا غري وهو جعدة، بني قبائل من قبيل
لهما ذلك قيل شاعران؛ وهما عامر. بني مجنون له: يُقال الذي وهو معاذ، بن قيس فهو

معروفة. أشعاٌر ولهما لهما، كانتا بعشيقتنَي لتجنُّنهما

يُروى كان فيما رأٌي (35)

األعراب، ولصوص املجانني أشعار يَرِو لم ومن وامِلربديِّني، املسجديِّني ُرواة أدركت وقد
فإنهم امُلنِصفة؛ واألشعار اليهود، وأشعار الِقصار، األعرابية واألرجاز األعراب، ونسيب
والقصائد، األحاديث ِقصار عىل ووقفوا كله، ذلك استربدوا ثم الرُّواة، من يُعدُّونه ال كانوا
نسيب عىل منهم أحرص يشءٍ عىل هم وما شهدتهم ولقد يشء. كل من والنُّتَف والِفقر
فصار األعراب، نسيب األحمر خلٌف عليهم أوَرد أن إال هو فما األحنف، بن العبَّاس
وما ُسنيَّات منذ رأيتهم ثم األعراب، نسيب يف رغبتهم بقدر العبَّاس نسيب يف زهدهم
متغزِّل. ِفتيانيٌّ أو الشعر، طلب يف ابتدأ قد ن السِّ حَدُث إال األعراب نسيَب عندهم يروي
عمرو مالك وأبي نُجيم، بن ويحيى واألصمعي، عبيدة، أبي إىل جلست وقد
يف شعر إىل قصد منهم أحًدا رأيت فما البغداديني، ُرواة من جالست من مع ِكرِكرة، بن
فيه شعر كل إال النحويني غاية أَر ولم كله. ذلك يجمع خلٌف وكان فأنشده، النسيب
إىل يحتاج صعٌب معنًى أو غريب فيه شعر كل إال األشعار ُرواة غاية أَر ولم إعراب،
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تهم عامَّ ورأيت وامَلثل، الشاهد فيه شعر كل إال األخبار ُرواة غاية أَر ولم االستخراج،
املنتَخبة، واملعاني ة، املتخريَّ األلفاظ عىل إال يقفون ال — لهم مشاهدتي طالت فقد —
وعىل املتمكِّن، الطبع وعىل الكريمة، والديباجة السهلة، واملخارج العذبة، األلفاظ وعىل
الصدور يف صارت إذا التي املعاني وعىل وَرونق، ماء له كالم كل وعىل الجيِّد، بك السَّ
عىل األقالم ودلَّت البالغة، باب للسان وفتحت القديم، الفساد من وأصلحتها عمرتها
يف الكالم من الجوهر بهذا البرص ورأيت املعاني، ِحسان إىل وأشارت األلفاظ، َمدافن
يكتب الشيباني عمرو أبا رأيت ولقد أظهر، الشعراء ُحذاق ألِسنة وعىل أعم، الكتاب ُرواة
أبناء أن إيلَّ ُخيِّل وربما والتذاكر، التحفظ باب يف ليُدخلها جلسائه أفواه من أشعاًرا
اآلباء. أولئك يف إغراقهم ملكان جيًدا شعًرا يقولوا أن أبًدا يستطيعون ال الشعراء أولئك

سمعت ما بعض الكتاب هذا يف لك لصوَّرت خاصة، للعلماء ثم عيَّابًا، أكون أن ولوال
ُعبيدة. أبي من َوْهمك يف أبعد هو ومن ُعبيدة، أبي من

خارجة؟ أبا كنَّوك ِلَم له: فقلت خارجة، أبا يُكنى رجٌل عندنا كان املبارك: ابن قال
البرصة. عيل بن سليمان دخل يوم ُولدت ألني قال:

ألصحابنا: فقلت ُخزيمة، أبا يُكنى وكان الجبل، ُعلوج من حارس شيٌخ عندنا وكان
وإن علًما، الشيخ هذا من يفيد هللا فلعلَّ ُكنيته؛ سبب عن الحارس هذا مسألة يف لكم هل
وكنية عدس، بن ُزرارة كنية الكنية وهذه مطمع؟ وال مأمول غري الرأي ظاهر يف كان
متبوع، قائٌد إما هؤالء وكل وفالن، فالن وكنية أدرك، بن حمزة وكنية خزيمة، بن خازم
له: فقلت فدعوته الُكنية؟ هذه عىل األلكن الِعلج هذا وقع أين ومن ُمطاع، سيِّد وإما
قلت: نفيس. بها كنَّيت ولكني ال، قال: نفسك؟ بها كنَّيت أو إنسان بها كنَّاك الكنية هذه
قلت: ال. قال: ُخزيمة؟ ى يُسمَّ ابٌن ألك قلت: يُدريني؟ وما قال: غريها؟ عىل اخرتتَها فِلَم
واكتِن الكنية هذه فاترك قلت: ال. قال: خزيمة؟ ى يُسمَّ لك موًىل أو عمك أو أبوك أفكان

الدنيا. بجميع وال وهللا ال قال: ديناًرا. مني وخذ منها بأحسن
درهم؛ وزن يحسبه وهو درهَمني وزن فطرح ِزنْه. وقال: درهًما ابنه املحلول أعطى
معه فألقى شائًال، وجده رفعه فلما درهم، وزن معه وضع شال قد الدرهم رأى فلما

حبَّتنَي. ينقص وهو يشء، فيه ليس قال: فيه؟ كم أبوه: له فقال حبَّتنَي،
وطول الدنيا ِقَرص ِذكر يف يوًما فأخذ ُكوش، موىس أبو له يُقال قاصٌّ عندنا وكان
خمسني عاش الذي إن فقال: اآلخرة، شأن وتعظيم الدنيا شأن وتصغري اآلخرة، أيام
سنًة وعرشين خمس قال: ذاك؟ وكيف قالوا: سنتنَي. فضل وعليه شيئًا يِعش لم سنًة
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يكون أن إما سنة وعرشون قائلة، سنني وخمس كثريًا، وال قليًال يعقل ال فيها هو ليٌل
ونعسة بالغداة، صبحة من بد وال يعقل، ال فهو الشباب ُسْكر معه يكون أن وإما صبيٍّا،
اآلفات، من ذلك وغري دهره، يف ِمراًرا اإلنسان يُصيب الذي وكالَغْيش والعشاء، املغرب بني
فضل وعليه شيئًا يِعش لم سنًة خمسني عاش الذي أن صحَّ فقد ذلك لنا حصَّ فإذا

سنتنَي.
كذا؟ كذا يف األمر ما هللا، أصلحك فقال: كرسى عىل فالن دخل ك: الُهالَّ بعض وقال
الصالة كرسى: فنادى الُفرس أيام حادثٌة حَدثت البرصة: أهل ُوجوه من رجل قال

جامعة.
وتركت به، آُمرك لم ما فاشرتيت حوائج يف السوق إىل بعثتك نفيس: لُغالمي وقلت
يل: لغالم نفيس وقال دماغ. ُركبتي يف وليس ناقة أنا موالي، يا قال: به؟ أمرتك ما كل

حياءً. كلهم الناس أقل أنت يريد: أقل. كلهم حياءً أنت َويَلك الناس
ِسند أصحاب يف قال: أسلموه؟ يشء أي يف الصبي هذا بَُريهة: بن لقيس وقلت

ندية. السِّ النِّعال أصحاب يف يريد: ِنعال.

حديث تأويل (36)

ِبكاء. األنبياء معَرش إنا قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن رجالهما عن األعرابي وابن األصمعي روى
ولم الكالم، قلة األنبياء صفة جعل فقد اللبن؛ من ذلك وأصل القلة، البكء: ناس: فقال
الكالم هذا ظاهر يف ليس قلنا: الفضول. وقلة التحصيل ومن الصمت إيثار من يجعله
وقد جميًعا، الوجهني الكالم ظاهر يحتمل وقد الِخلقة، يف عجز من القلة أن عىل دليل
أحدهما وجهني؛ من تكون والقلة املعاني. من الكثري عىل يأتي اللفظ من القليل يكون
أَْسأَلُُكْم َما ﴿ُقْل تعاىل: قوله ذلك تصديق وعىل التكلُّف، من واإلشفاق التحصيل جهة من
املحاسبة شدة ومن الصنعة، من البعد وعىل اْلُمتََكلِِّفنَي﴾، ِمَن أَنَا َوَما أَْجٍر ِمْن َعَليِْه
من وتكون الطبيعة، تُناسب عادٍة إىل والتوطني بالتمرين يصري حتى النفس، وحرص
والجهل املعاني، ِجياد إىل االهتداء وسوء الخواطر، وقلة اآللة، ونُقصان العجز جهة
قال: حني السالم وعليه نبينا عىل ملوىس استجاب قد هللا أن ترى أال األلفاظ، بمحاسن
أَِخي َهاُروَن * أَْهِيل ِمْن َوِزيًرا ِيل َواْجَعْل * َقْوِيل يَْفَقُهوا * ِلَساِني ِمْن ُعْقَدًة ﴿َواْحلُْل
إِنََّك * َكِثريًا َونَذُْكَرَك * َكِثريًا نَُسبَِّحَك َكْي * أَْمِري ِيف ْكُه َوأَْرشِ * أَْزِري ِبِه اْشُدْد *
فلو أُْخَرى﴾؟ َمرًَّة َعَليَْك َّا َمنَن َوَلَقْد * ُموَىس يَا ُسْؤَلَك أُوتِيَت َقْد َقاَل * بَِصريًا ِبنَا ُكنَْت
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موىس؛ من الُعقدة تلك إطالق بمسألة أحق ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان عجٍز من القلة تلك كانت
وعىل اقتدارها، وشدة كالمها، وترصيف ألسنتها، وطول ببيانها، فخًرا أشد العرب ألن
وقد الكمال، ذلك من ونقص التمام، ذلك عن قرصَّ من كل عىل ِزرايتها كانت ذلك حسب
رغبًة وال للطول، التماًسا يُِطل ولم الِكبار، امَلواسم يف الطِّوال وخطبه ملسو هيلع هللا ىلص النبي شاَهدوا
وإن اللفظ، عدد كثُر افتنَّت، إذا والوجوه كثُرت، إذا املعاني ولكن الكثري، عىل القدرة يف
يُعطيه ال شيئًا إبالغه لتمام موىس ليُعطَي هللا يكن ولم الحذف. بغاية فضوله ُحِذفت
لنحسم هذا قلنا وإنما واللََّسن، البيان عليه يعتمدون ما أكثر فيهم بُِعث والذين محمًدا،
ذلك كان ولو العجز، من طرًفا هناك شاَهد أعدائه من أحًدا أن ال الشغب، ُوجوه جميع
فيه ولقال خطيبهم، به ولتكلَّم الخال، يف به ولتناَجوا املال، يف به وا الحتجُّ ومسموًعا مرئيًا

شعرائهم. ع وترسُّ ُخطبائهم، كثرة الناس عرف فقد شاعرهم؛
األخبار هذه ِمثل ألن يُقله؛ لم أم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ذلك أقال ندري ال أننا عىل هذا
الُحجة، وظهور الثقة، بفضل ولكنا املعروف، والحديث املكشوف، الخرب إىل فيها يُحتاج

وشبهه. هذا بِمثل نُجيب
يف ويتقدم املزدوج، ويؤلِّف األسجاع، ويتكلف الشعر، يقرض من أن عِلمنا وقد
الطبيعة به تجود والذي الوزن، إقامة وتكلَّف املعاني، يف ق تعمَّ وقد املنثور، تحبري
من موقًعا وأحسن أمًرا، أحمد هجائه، وعدد لفظه قلة مع رهًوا، سهًوا النفس وتُعطيه
النفس وجمع فيه، التقدُّم وألن والعالج، بالكدِّ خرج كثرٍي من للمستمعني وأنفع القلوب،
وليس واالستطالة، الفلج ويهوى معة، السُّ يُحبُّ ممن إال يكون ال عليه، الفكر وحرص له،
واألنبياء ضعيف، وِحجاٌز رقيق، ِحجاٌب إال امُلتحاسدين حال وبني امُلتنافسني حال بني

يمة. الشِّ هذه ضد ويف الصفة، هذه من بمندوحة
خرجت وإذا القلب، يف وقعت القلب من خرجت إذا الكلمة قيس: عبد بن عامر وقال

اآلذان. تُجاوز لم اللسان من
َرق، الحسن يَر فلم ة، الرِّقَّ إىل تدعو ومعاٍن ة َجمَّ بمواعظ الحسن عند رجل وتكلَّم
القائل. ة رقَّ قدر عىل يرقُّ امُلستمع أن إىل يذهب بك! أو رش بنا يكون أن إما الحسن: فقال
جوامع وأُعطيت با، بالصَّ نُِرصت ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول القاطع، والشاهد الواضح، والدليل
ْعَر﴾. الشِّ َعلَّْمنَاُه ﴿َوَما الحق: وقوله تعاىل هللا وقال للكثري. الجامع القليل وهو الَكِلم،
َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم ﴿ قال: ثم َلُه﴾. يَنْبَِغي ﴿َوَما قال: ثم
بها هم ذمَّ التي الِخصال فمن يقيِّد؛ ولم وأطلق يخص، ولم فعمَّ يَْفَعلُوَن﴾. َال َما يَُقولُوَن
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أصحاب ومناسبة الطاعة، من كثري عن والتشاغل امُلباهاة، إىل والخروج نعة، الصَّ تكلُّف
يُذَكر أن لشغفه إليه؛ السامع من السامع إىل افتقاًرا أشد كان كذلك كان ومن التشديق.
واملغالبة، املنافسة عليه غَلبت كذلك كان ومن بالشعراء. باللحاق وصبابته البُلغاء، يف

املحاربة. وحب الحميَّة شدة قلبه يف ذلك وولَّد
إىل داعية حاله كانت الغلبة، هذه عليه الشيطان وغَلب خف، السُّ هذا سَخَف ومن
أعطاه، من مديح يف واإلفراط الناس، إىل الرغبة ورصف بالكذب، والفخر الزور، قول
الكالم، صنعة يف به يرغِّ ولم والحساب، الكتاب يعلِّمه ولم رسوله هللا فنزَّه منعه؛ من وذم
هللا، إىل الدعاء يف كله باله له فجمع املعاني؛ الستخراج والتكلُّف األلفاظ، لطلب والتقيُّد
اإلخالص فأعطاه منه؛ يُقرب ما كل إىل وامليل إليه، واالنبتات فيه، واملجاهدة عليه، والصرب
فإذا الفاضلة؛ والقوة امُلتمكن، والعزم شك، يَعتِوره ال الذي واليقني رياء، يشوبه ال الذي
وتنضيدها، نَْظمها وتعوَّد للمعاني، تعبَّد قد ومن الخطباء، وفِهمته الشعراء، مكانَه رأت
يبلغون ال أنهم عِلموا أماكنها، من وإثارتها َمدافنها، من واستخراجها وتنسيقها، وتأليفها
مما قليًال ُخوِّلوه، قد ما وبكثرٍي مجهودهم، واستغرق استفرغهم قد مما معهم ما بجميع

أهله. إىل واختالف طلبه، يف تقدُّم غري من والُفجاءة، البَداهة عىل معه يكون
يف ينفكُّون ال والرياضات، الُكلف تلك ومع والسياسات، امَلقامات تلك مع وكانوا
التفنن ومن والخطل، التعقيد بعض ومن والزلل، االستكراه بعض من املقامات تلك بعض
إيلَّ وأبَغُضكم والتشادق، إيَّاَي يقول: ذلك مع ورأوه واإلكثار، التشديق ومن واالنتشار،
والعصمة التام، والصواب التسديد يف غايًة دهره جميع يف رأوه ثم امُلتفيِهقون. الثرثارون
تلك وأن التوفيق، ونتاج الحكمة ثمرة من ذلك أن وعِلموا الكريم، والتأييد الفاضلة،

اإلخالص. ونتاج التقوى ثمرة من الحكمة
اد نُقَّ عىل شأنها يخفى ال ومدخولة، صحيحة كثرية، وُخَطب ِحَكم الطيِّب وللسلف
الناس جميع من أحد عن بَلغنا وما الُخلَّص، الرُّواة عند ُمتميزة املعاني، وجهابذة األلفاظ

واحدة. خطبًة ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول ولَّد أحًدا أن
ا. حقٍّ كان إن الحديث ذلك تأويل يف ة ُحجَّ قبله وما فهذا

الِخطاب، وَفْصل الحكمة داود منيحة جعل وتعاىل تبارك هللا أن املنزَّل هللا كتاب ويف
قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن املشهور، والخرب املأثور، الحديث ويف الحديد. إالنة أعطاه كما
فلم الجن. ولُغات النمل، وكالم الطري، منطق سليمان هللا وعلَّم األنبياء، خطيب ُشعيٌب
ثم وامَلعجزة، بالقلة شأنه جميع عن وبيانه نفسه يف يبتليَه ثم ذلك ليُعطيَه وجل عز يكن
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التكلُّف، استعمال من البعد وعىل موضعها، يف للقلة منه اإليثار عىل إال القلة تلك تكون ال
كان فإن وجل. عز هللا عىل يجوز ال وهذا معة، بالسُّ واملشغوفني الصنعة، أهل ومناسبة
الحديث لفظ أن وذلك تأوَّلتم، ما عىل ِبكاءٌ، األنبياء معارش إنا قوله من رَويتم الذي
شعيب وحال السالم، عليهما وسليمان داود حال من ذكرنا فالذي األنبياء، جميع يف عامٌّ

الحديث. لفظ لعموم ورد تأويلكم، بُطالن عىل دليل ملسو هيلع هللا ىلص، والنبي
اإلنصاف. يُريد كان ملن كافية جملٌة وهذه

النبيملسو هيلع هللا ىلص يَّة أمِّ تعليل (37)

وال يحسب، وال يكتب، ال أميٍّا نبيه جعل إنما هللا إن يقول: البرصيني من شيخ وكان
بتعليمه هللا لينفرد البالغة؛ يتعمد وال الخطابة، يتكلف وال الشعر، يقرض وال ينسب،
العرب؛ به تتباهى ما دون الدين مصالح معرفة عىل ويَقُرصه الرشيعة، وأحكام الفقه
وتكلُّف وباألخبار، وباألنساب وبالخيل، باألنواء العلم ومن الطري، وعيافة األثر، قيافة من
أدلَّ ذلك كان العجيب، بالكالم وتكلَّم الحكيم، بالقرآن جاء إذا ليكون األشعار؛ قول
ليكون وأشعارهم وأخبارهم آدابهم معرفة يمنعه لم هللا أن وزعم هللا، من أنه عىل
وليتوىلَّ نبيٍّا، ليجعله ولكن الناسب، الخطيب ومن والكاتب، الحاسب من حظٍّا أنقص
القليل عن وحجبه ليُعطيَه، ومنعه ليزيده، نقصه فإنما وأنمى، أزكى هو بما تعليمه أمر

الكثري. له َ ليجيلِّ

آخر تعليل وإيراد التعليل هذا رد (38)

أن زعم ولو رأيه. وُمنتهى علمه بَمبلغ وقال الخري، إال يُِرد ولم الشيخ هذا أخطأ وقد
وافرة، ًة تامَّ فيه كانت قد النسب، وجميع الشعر قريض وأداة والكتابة، الحساب أداة
بالنبوة، أزكى هو ما إىل االستطاعة وتلك الُقوى تلك َرصف ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه كاملة، مجتمعًة
إىل احتاج وإذا البُلغاء، أبلغ كان البالغة إىل احتاج إذا وكان الرسالة، بَمرتبة وأشبه
يف كان ولو قائف. كل من وأقَوف ناسب، كل من وأنسب الخطباء، أخطب كان الخطابة
أعطاه ثم قائف، وُمتفرٌس ناسب، وشاعٌر حاسب، كاتٌب أنه شأنه من واملعروف ظاهره
ولزوم تصديقه، وجوب من مانًعا ذلك كان مَلا النبوَّة، وعالمات الرسالة، بُرهانات هللا
أال أراد ولكنه ومحبوبهم، ومكروههم وِرضاهم، سخطهم عىل ألمره واالنقياد طاعته،
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َرق، وإن ِحجاب بحقه املعرفة دون يكون ال حتى إليه دعا ا عمَّ ُمتعلَّق للشاعر يكون
كانوا التي األمور عن نفسه َرصف فلذلك املحنة؛ يف وأسهل املؤنة، يف أخفَّ ذلك وليكون
ال لسانه صار وروايته، الشعر لقريض ِهجرانه طال فلما فيها؛ ويتنافسون يتكلَّفونها
كل من أنطق كان شاء إذا فإنه ذلك غري يف فأما الطبيعة، تَوءَم والعادة به، ينطق
إال أكمل، وأداته أوفر، آلته وكانت قائف، كل من وأقَوف ناسب، كل من وأنسب ِمنطيق،
اليشء وامتناع الحسنة العادة إليه يُضيف أن وبني أبعد، هو ما إىل مرصوفة كانت أنها

فرق. له الهجران طول من عليه
لم بل قط، َمعجزة حال يف السالم عليه يَره لم املقالة هذه صاحب أن الَعجب ومن
كل غاية عىل أتى القول قرصَّ وإن ُمطيل، كل عنه قرصَّ الكالم أطال إن وهو إال يَره
من والظاهُر املذهب ذلك ذهب فكيف الشعر، وإقامة الخط إال منه َعِدم وما خطيب،

م؟ توهَّ ما خالُف السالم عليه أمره
وامُلداراة البليغ اللسان ومن منه، والخوف الشعر تفضيل يف جاء ما بعض وسنذُكر

ذلك. أشبه وما له،

البليغ وُمداراة الشعر تفضيل (39)

بني من لشيخ فقيل َجعدة، بني يُراجزون سعد بني من ثالثة اجتمع ُعبيدة: أبو قال
قال: عندك؟ ما لآلخر: وقيل أفثج. ال الليل إىل يوًما بهم أرُجز قال: عندك؟ ما سعد:
الليل إىل يوًما بهم أرُجز قال: عندك؟ ما للثالث: فقيل أنكف. ال الليل إىل يوًما بهم أرُجز

وخلَّوهم. انرصفوا كالمهم جعدة بنو سمعت فلما أنكش. ال
الشعراء الثالثة وترك أبوهم مات ملا سعد بن ثعلبة بني أحُد ِرضار وبنو قال:
رجًال تتزوج أن — أوس أم وهي — أمهم أرادت وَجزء، وُمزرِّد، اخ، شمَّ وهم ِصبيانًا،
تناول للِخطبة، أمهم بِفناء ِرضار بنو رأوه فلما شاعًرا، هذا أوس وكان أوًسا، ى يُسمَّ

يقول: وهو متح، ثم لو الدَّ حبل اٌخ شمَّ

أَُوي��س��ا نَ��َك��َح��ت أَُوي��ٍس أُمُّ

فقال: الحبل فتناول مزرِّد وجاء

وَك��يْ��س��ا َح��ذارًة أع��َج��بَ��ه��ا
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فقال: الحبل فتناول جزء وجاء

وتَ��يْ��س��ا َل��ْج��ب��ًة م��ن��ه��ا أص��َدَق

وتركها. هرب بها بيان الصِّ رجز أويس سمع فلما
كما نَُمريي قال: الرجل؟ ممن له: قيل إذا نَُمري بني من الرجل كان ُعبيدة: أبو قال

جرير: قال أن إال هو فما ترى.

ِك��الب��ا وال ب��َل��غ��َت َك��ع��بً��ا ف��ال نُ��َم��ي��ٍر م��ن إنَّ��َك ال��طَّ��ْرَف ف��ُغ��ضَّ

فعند قال: عامر. بني من قال: الرجل؟ ن ممَّ له: قيل إذا نَُمري بني من الرجل فصار
آخرين: قوًما يهجو الشاعر قال ذلك

نُ��َم��ي��ِر ب��ن��ي ال��ِه��ج��اءُ وض��َع ك��م��ا ِه��ج��ائ��ي َض��ع��ًة يَ��ِزي��ُدك��م وس��وف

الرديني: [أبو] قال بالقتل، دوه فتوعَّ الُعكيل الرُّديني أبو هجاهم فلما

َه��ج��اه��ا؟ م��ن نُ��َم��ي��ٌر ق��تَ��ل��ْت م��ت��ى نُ��َم��ي��ٌر ِل��تَ��ق��تُ��َل��ن��ي أتُ��وِع��ُدن��ي

ُهِجيت ما جميع من لقيت قبيلًة العرب يف عِلمت وما فقتله. منهم رجل عليه فشدَّ
نُمري، بني مجالس من بمجلس مرَّت امرأًة أن ويزعمون جرير. بيت من نمري لقيت ما به
أطعتم. الشاعر قوَل وال سِمعتم، هللا قوَل ال نمري، بني يا فقالت: منهم، ناس لها فتأمَّ

الشاعر: وقال أَبَْصاِرِهْم﴾. ِمْن وا يَُغضُّ ِلْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقْل تعاىل: هللا قال

ِك��الب��ا وال ب��َل��غ��َت َك��ع��بً��ا ف��ال نُ��َم��ي��ٍر م��ن إنَّ��َك ال��طَّ��ْرَف ف��ُغ��ضَّ

كثري. رشٌف نمري ويف ولَّده، من أحسن ولقد مولًَّدا، يكون أن الحديث بهذا وأخِلْق
فضٌل فيها قبائل وهذه الِهجاء؟ إال وغنيٍّا وباهلة وسلول وُعكًال، وَجرًما عنزة أهلك وهل
مع الَحبَطات، فضح وهل الشعراء. هجاءُ كله الفضَل ذلك فمحق النقص، وبعض كثري

الشاعر: قول إال وولده، الُحصني بن وعبَّاد عتَّاب، بني َحَسكة رشف

تَ��ِم��ي��ِم بَ��ن��ي ش��رُّ ال��َح��بَ��ط��اُت ك��م��ا ال��َم��ط��اي��ا ش��رِّ م��ن ال��َخ��م��َر رأي��ُت
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الشاعر: قوُل إال الرباجم ُظليَم أهلك وهل

ال��بَ��راِج��ِم َف��ْق��ح��ُة ال��ظُّ��َل��ي��ُم ك��م��ا ِل��داِرِم َف��ْق��ح��ٌة أب��انً��ا إنَّ

الشاعر: قوُل إال الَعجالن بني أهلك وهل

ُم��ق��ِب��ِل اب��ِن َره��َط ال��َع��ج��الِن ب��ن��ي ف��ع��ادى ��ٍة وِدقَّ ل��ؤٍم أه��َل ع��ادى ال��ل��ُه إذا
َخ��رَدِل َح��بَّ��َة ال��ن��اَس يَ��ظ��ل��م��ون وال ��ٍة ب��ِذمَّ يَ��غ��ِدرون ال ق��ب��ي��ل��تَ��ه
َم��ن��َه��ِل ك��لِّ ع��ن ال��ُورَّاُد ص��َدَر إذا ع��ش��يَّ��ًة إال ال��م��اءَ يَ��ِرُدون وال

األخطل: قول وأما

بَ��دِر ب��ن��ي س��ادوا ال��َع��ج��الِن ب��ن��ي رأي��ُت أنَّ��ن��ي َع��ي��الَن َق��ي��ِس م��ن َس��رَّن��ي وق��د

بدر. بني يرضَّ ولم العجالن، بني ينفع لم البيت هذا فإن
من قال: الرجل؟ ممن له: قيل إذا الناقة أنف بني من الرجل كان ُعبيدة: أبو قال

الُحطيئة: قال أن إال هو فما ُقَريع. بني

ال��ذَّنَ��ب��ا؟ ال��ن��اق��ِة ب��أن��ِف يُ��س��اوي وم��ن غ��ي��ُره��ُم واألذن��اُب األن��ُف ه��ُم ق��وٌم

الناقة. أنف بني من قال: أنت؟ ممن له: قيل إذا منهم الرجل فصار
عمرو قبائل من وَغيالن ان غسَّ سِلمت كما والقلة، بالخمول الهجاء من سِلموا وناٌس
بني نباهة ِمثل الهجاء معها يرضُّ ال التي والنباهة أنبه، ألنها الَحبَطات وابتُليت تميم، بن
الديان نباهة ومثل دارم، بن هللا عبد وبني زيد بن عدس بني نباهة ومثل فزارة، وبني بدر
أو ا جدٍّ خامٌل إال الهجاء ة َمرضَّ من يَسَلم فليس كعب؛ بن الحارث وبني املدان عبد بن
ظالم: بن الحارث لقول القفا؛ شعر وبكثرة الحمار، أير بأكل فزارة ُهجيت وقد ا. جدٍّ نبيه

ال��رِّق��اب ��ُع��ِر ال��شُّ ب��َف��زارَة وال س��ع��ٍد ب��ِن ب��ث��ع��ل��ب��َة َق��وم��ي ف��م��ا

ِرضار: بن ُمزرد فقال الشاعر، به ومدحهم بذلك ُمفتِخرهم افتخر ثم

ال��رِّق��اِب ��ُع��ِر ال��شُّ َف��زارَة وب��ي��َن س��ع��ٍد ب��ِن ث��ع��ل��ب��َة ب��ي��َن َم��ِن��ي��ٌع
ب��ك��اِب وال ال��ُخ��ط��وِب ف��ي َل��َع��م��ُرَك ب��ِن��ك��ٍس ب��ي��ن��ك��م��ا ك��اَن م��ن ف��م��ا
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عىل كان فهل يعرفه، ال ما لرفيقه امُلطعم عىل اللوم فإنما الحمار أير قصة وأما
ُهجوا فقد يدري؟ ال حيث من الجوفان أطعمه من قتل من أكثر األنفة حق يف الفزاري
فما كتابًا فيهم عدي بن الهيثم وكتب كعب، بن الحارث ُهِجيت وقد وافر، ورشُفهم بذلك

لهم. كتبه قد كأن حتى منهم ذلك ضعضع
لهم يُقال حيٍّا الرباب يف أن الناس عِلم ما الثوري وسفيان خيثم بن الربيع ولوال

ثور. بنو
واإلسالم. الجاهلية يف وُفرسان األنساب، معروفة وخيٌل وفصاحة، شعٌر ُعكل ويف
تميم: بني ُفتَّاك بعض وقال حرب. غبِّ يف ُوجوًها العرب أحسن عكًال أن يونس وزعم

ال��َق��دِر ش��ائ��َع ن��ًدى ��اه ك��فَّ تَ��ح��لَّ��ُب ِم��ث��َل��ه أَر ل��م ال��ُع��ك��ل��يُّ ال��ف��ت��ى خ��ل��ي��ل��ي
يَ��س��ري أح��ٍد ع��ل��ى يَ��خ��ف��ى ال ب��َع��ْل��ي��اءَ ن��اَره أوَق��َد ح��ي��َن ُس��َه��ي��ًال ك��أنَّ

إىل ه لنضمَّ ولكن الرشف، يف حظهم ِمقدار عىل شاهًدا ليكون الشعر هذا أكتب ولم
الَعود: ِجران قول

يَ��ط��ِرُف ال��لَّ��ي��ِل آِخ��ِر م��ن بَ��دا م��ا إذا ك��أنَّ��ه ُس��َه��ي��ٍل م��ن َل��م��ًح��ا أُراِق��ُب

وزيد دارم، بن جرير بن ُفَقيم كنحو إخوتها، عليها برَّزت إذا القبيلة أُتيت وربما
تكلَّف ملن األمور أصلح إن يُقال: ولذلك ومازن؛ الِحرماز وكنحو دارم، بن هللا عبد بن
شيئًا منه أحسن إذا فإنه املتطبِّبني؛ الُحذَّاق من يكون أو شيئًا، منه يُحِسن أال الطب ِعلم
سائر كذلك وليس الكالم، بصناعة العلم وكذلك أهله. وأهلك هلك امَلبالغ فيه يبلغ ولم
املعرفة وباب اإلضافة، وباب به، واملفعول الفاعل باب أحسن من يرضُّ فليس الصناعات؛
فليس الفرائض، علم يف نظر من وكذلك النحو. أبواب بسائر جاهًال يكون أن والنكرة،

كثري. وهذا الحساب، وكذلك الَجد. باب يجهل أن لب الصُّ باب أحكم من يرضُّ
شعيث ِمحجن فولد ِمحجنًا، ولد العنرب بني أحد الحارث بن َحزن أن وذكروا
ذلك، من أَوَخريٌ أوس: له فقال يستنجده، حجر بن أوس فأتى إبله، عىل فأُغري سهم، بن

عاصم؟ بن قيس لك ض أحضِّ
أوس: فقال منقر، بن حزن هو الحارث بن حزن إن يُقال وكان

تُ��غ��يَّ��ِر ل��م إْن ال��س��وءِ َم��ول��ى ف��َم��والَك ع��اص��ٍم ب��َن ق��ي��َس َم��والَك ب��ه��ا س��اِئ��ْل
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ِم��ن��ق��ِر ب��ِن ل��َح��ْزِن أم س��ه��ٍم ب��ُن ُش��ع��ي��ُث ِم��ح��َج��ٍن َح��ْزِن أِم��ن أدري م��ا َل��َع��م��ُرَك
ال��ُم��س��تَّ��ِر ال��ض��ع��ي��ِف ب��ال��ج��اِر أن��ت وم��ا ��ه ح��قَّ ال��ُم��ض��يِّ��ِع ب��ال��َم��ول��ى أن��َت ف��م��ا

آخرها. عن ردَّها حتى إبله يف قيس فسعى
اآلخر: وقال

ُك��ل��ثُ��وِم ب��ُن ع��م��ُرو ق��اَل��ه��ا ق��ص��ي��دٌة َم��ك��ُرم��ٍة ك��لِّ ع��ن تَ��غ��ِل��ٍب ب��ن��ي أْل��ه��ى

أتاه حني شهاب بن ُمخارق مازن بني سيِّد بُكاء عندهم الشعر قدر عىل يدل ومما
فيها. يل فاسَع إبيل عىل أغاروا قد يربوع بني إن فقال: الشاعر الَعنربي امُلكعرب بن محمد
بلَّ حتى ُمخارق بكى محزونًا عنه وىلَّ فلما َمخرمة؟ بن َوْردان جار وأنت وكيف فقال:
شعراء من شاعر واستغاثني أبكي ال وكيف فقال: يُبكيك؟ ما ابنته: له فقالت لحيته،
ثم ُشكره. ليقتلنِّي عني كفَّ ولنئ قوله، ليفضحنِّي هجاني لنئ وهللا أُِغثه؟ فلم العرب

فقال: أخفره كان الذي َوردان وذكر إبله. عليه فردَّت مازن بني يف فصاح نهض

ال��َع��ِب أو ف��ي��ه��ا اآلَن ِج��دَّ ل��َوْرداَن بَ��زٌَّة ب��ِت��ع��ش��اَر بَ��زَّت وق��د أق��وُل
ويَ��غ��َض��ِب ��ْر يُ��ش��مِّ ل��م رآه��ا خ��ف��ي��ٌر ��ه اُمِّ م��ن ال��َم��واس��ي أب��ق��ى ال��ذي ف��َع��ضَّ
ُم��ج��رَِّب ِس��ن��اٍن أل��ف��ا ��نَ��ت ُح��صِّ إذا وَح��ْوَل��ه��ا ال��رِّب��اِب َوْس��َط ن��َزَل��ت إذا
ُج��ن��ُدِب ب��ِن ع��ديِّ ع��ن ي��ح��م��ي وَوْرداُن م��ازٍن وأف��ن��اءَ ُخ��زاع��يٍّ��ا ح��َم��ي��َت
تُ��غ��يَّ��ِب ل��م م��ردودًة ب��أع��ي��اِن��ه��ا ك��لِّ��ه��ا َض��بَّ��َة ِول��داُن س��ت��ع��رُف��ه��ا

ُمخارق كيف النُّعمان: له فقال امُلنذر، بن النُّعمان عىل مازن بني من رجل وَفد قال:
ذهب عمه! ابن ويهجو نفسه يمدح رجٍل من وحسبُك كريم، سيٌِّد قال: فيكم؟ شهاب بن

قوله: إىل

يَ��ت��ح��وَُّب ج��ائ��ٌع ق��ي��ٍس اب��ِن وج��اُر ب��ِغ��ب��ط��ٍة يَ��ِب��ي��ُت ف��ي��ه��ا َض��يْ��َف��ه��ا تَ��رى

الحارث بن النرض بنت ليىل أن والرض، النفع يف وموقعه عر، الشِّ َقْدر ومن قال:
حتى ِرداءه وجذبت واستوقفته، بالبيت، يطوف وهو ملسو هيلع هللا ىلص للنبي عَرضت ملا كلدة بن
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سمعت كنت لو ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال أبيها، مقتل بعد ِشعرها وأنشدته َمنكبه، انكشف
والشعر:96 قتلته. ما هذا ِشعرها

��ُق ُم��وفَّ وأن��َت خ��ام��س��ٍة ُص��ب��ِح م��ن َم��ظ��نَّ��ٌة األُثَ��ي��َل إنَّ راك��بً��ا ي��ا
تَ��خ��ِف��ُق ال��رَّك��ائ��ُب ب��ه��ا تَ��زاُل إْن م��ا ق��ص��ي��دًة ب��أنَّ َم��يْ��تً��ا ب��ه��ا أب��ِل��ْغ
يَ��ن��ِط��ُق ال م��يِّ��ٌت يَ��س��َم��ُع ك��اَن إْن ن��اَدي��تُ��ه إْن ال��نَّ��ض��ُر ف��َل��يَ��س��م��َع��نَّ
��ُق تُ��ش��قَّ ه��ن��اك أرح��اٌم ل��ل��ِه تَ��نُ��وُش��ه أب��ي��ه ب��ن��ي ُس��ي��وُف ظ��لَّ��ت
ُم��وثَ��ُق ع��اٍن وْه��َو ال��ُم��ق��يَّ��ِد َرْس��َف ُم��ت��َع��بً��ا ال��َم��ن��يَّ��ِة إل��ى يُ��ق��اُد َق��س��ًرا
ُم��ع��ِرُق َف��ح��ٌل وال��َف��ح��ُل ق��وِم��ه��ا ف��ي نَ��ِج��ي��ب��ٍة ِض��نءُ أن��ت ه��ا ��ٌد أم��ح��مَّ
ال��ُم��ح��نَ��ُق؟ ال��َم��ِغ��ي��ُظ وْه��َو ال��ف��ت��ى م��نَّ وُربَّ��م��ا م��نَ��ن��َت ل��و ض��رُّك ك��ان م��ا

ِذكر يبقى أن وتخوُّفهم عليهم، السب ِشدة ومن الِهجا، من خوفهم من ويبلغ قال:
املواثيق، عليه أخذوا الشاعر أرسوا إذا أنهم واألموات، األحياء به ويَُسب األعقاب، يف ذلك
ته أَرسَ حني امُلحاربي اص وقَّ بن يغوث بعبد صنعوا كما بنِسعة، لسانه شدوا وربما

يقول: الذي وهو الُكالب، يوم تيٍم بنو

ِل��س��ان��ي��ا م��ن أط��ِل��ق��وا تَ��ي��ٍم أَم��ع��ش��َر ب��ِن��ْس��ع��ٍة ِل��س��ان��ي ش��دُّوا وق��د أق��وُل
يَ��م��ان��ي��ا أس��ي��ًرا ق��ب��ل��ي تَ��رى ل��م ك��أْن َع��ب��َش��م��يَّ��ٌة َش��ي��خ��ٌة م��نِّ��ي وتَ��ض��ح��ُك
ِرج��ال��ي��ا ع��ن َك��رًَّة ُك��رِّي ل��َخ��يْ��ل��َي أُق��ْل ول��م َج��واًدا أرَك��ْب ل��م ك��أنِّ��َي
تَ��الق��ي��ا ال أْن نَ��ْج��راَن م��ن نَ��دام��اي ف��ب��لِّ��َغ��ْن َع��َرض��َت ��ا إمَّ راك��بً��ا ف��ي��ا
ال��ي��م��ان��ي��ا ح��ض��رم��وَت ب��أع��ل��ى وق��ي��ًس��ا ِك��َل��ي��ه��م��ا واألي��ه��َم��ي��ِن َك��ِرٍب أب��ا

األبيات، بهذه ينوح فكان ففعلوا، نفسه، عىل لينوح لسانه يُطِلقوا أن سألهم وكان
رتَني. أخَّ كنت وإن لبَّيك قيس: قال الشعر هذا قومه أنشد فلما

الفقه مع الشعر تقول كيف مسعود: بن ُعتبة بن هللا عبد بن هللا لُعبيد وقيل
ينُفث. أن من للمصدور بد ال فقال: والنُّسك؟

به تجيش يشءٌ قال: منك؟ يظهر الذي الكالم هذا ما العبدي: لُصحار معاوية وقال
ألسنتنا. عىل فتقذفه صدورنا

النرض. أخت قتيلة إىل الشعر هذا يُنسب وقد 96
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أظهره. شيئًا أحسن من حرب: ابن وقال
ِذكره. أكثر شيئًا أحبَّ من املثل: ويف

يف هللا عبد بن املهاجر إىل بيض بن حمزة السحيمي الُحَويرث أبو خاَصم وقال:
الُحَويرث: أبو فقال له، طويٍّ

ت��غ��م��ي��ض��ي ق��لَّ ف��ي��ه��ا ق��ل��َت ال��ذي ل��وال ت��ؤرُِّق��ن��ي ك��ان��ت ح��اج��ٍة ف��ي أغ��م��ض��ُت

قال: لك؟ قلت وما قال:

تَ��ج��ري��ِض ب��ع��َد ِري��ٌق ال��َح��ل��ِق ف��ي ف��س��اَغ تُ��ن��ِص��ُف��ن��ي س��وَف أْن ل��ي ب��ال��ل��ِه ح��ل��ف��َت

قال: ألُنصفنَّك. باهلل أحلف وأنا قال:

ال��م��ع��اري��ِض؟ وأص��ح��اُب أن��َت ك��ي��ف أم ُخ��ص��وم��تُ��ه��م م��ا أْن أُل��ى ع��ن أُل��ى ف��اس��أْل

قال: رضبًا. أوجعهم قال:

ت��ح��وي��ض��ي؟ ق��ب��َل َح��وٌض ب��ال��ب��ئ��ِر ك��اَن ه��ل َج��م��ُع��ه��ُم واف��اَك إذا ُس��َح��ي��ًم��ا ف��اس��أْل

فقال: بيض ابن إىل فالتفت قال: الحويرث. ألبي فشهدت الشهود فتقدَّمت قال:

ب��ي��ِض؟ أب��و َم��ن ول��ك��ْن ي��ق��ي��نً��ا ��ا ح��قٍّ أُن��ِك��ُره ل��س��ُت َل��َع��ْم��ري بَ��ي��ٍض اب��ُن أن��َت
ت��ن��ب��ي��ِض غ��ي��َر َرم��يً��ا َرَم��ي��تُ��ك ف��ق��د ِل��تَ��رم��يَ��ن��ي َق��وًس��ا ل��ي أن��ب��ض��َت ك��ن��َت إْن
م��م��خ��وِض غ��ي��َر َوط��بً��ا َس��َق��ي��تُ��ك ف��ق��د ِل��تَ��س��ق��يَ��ن��ي َوط��بً��ا ل��ي َخ��ض��َخ��ض��َت ك��ن��َت أو
ت��ع��ري��ِض ك��لَّ ع��ن��دي يَ��ع��ِدُل وال��ع��دُل ح��ك��وم��ِت��ه ف��ي ع��دٌل ال��ُم��ه��اج��َر إنَّ

له فولدت غالًما له تلد أن وطمع رهطه، من جارية األعراب من شيخ ج وتزوَّ قال:
وإذا حول بعد بِخبائها فمرَّ بيتها، غري إىل يأوي وصار منزلها، وهجر فهجرها جارية،

تقول: وهي منه بُنيَّتها تُرقِّص هي

يَ��ِل��ي��ن��ا ال��ذي ال��ب��ي��ِت ف��ي ي��ظ��لُّ ي��أت��ي��ن��ا ال َح��ْم��زَة ألب��ي م��ا
أي��دي��ن��ا ف��ي ذل��ك م��ا ت��ال��ل��ِه ال��بَ��ِن��ي��ن��ا نَ��ِل��َد ال أْن َغ��ْض��ب��اَن

أُع��ِط��ي��ن��ا م��ا ن��أخ��ذُ وإنَّ��م��ا
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وقبَّل فقبَّلها الخباء، عليها ولج حتى ُحًرضا نحوهما الشيخ مرَّ األبيات سِمع فلما
الكعبة. وربِّ ظلمتُكما وقال: بُنيتها،

الوليد: بن ُمسلم وقال

ال��نَّ��ص��ُل ف��اَرَق��ه ال��رَّوِع ي��وَم َل��ك��ال��َج��ف��ِن ِف��راِق��ن��ا ع��ن��َد وإس��م��اع��ي��َل ف��إنِّ��ي
ِث��ق��ُل ل��ه��ا م��ا ح��اج��ًة واح��م��ْل ال��ثِّ��ق��َل دَِع ��ه َه��مِّ ب��أث��ق��اِل َم��رًوا أُم��ن��ت��ِج��ًع��ا
أْه��ُل خ��ال��ٍد ب��ن��ي إال ل��ه ول��ي��س أله��ِل��ه يُ��ه��دى ال��طِّ��ي��ِب ك��َع��ْرِف ث��ن��اءً
ال��َم��ح��ُل األَنَ��ِس م��ن يُ��دِن��ي��ه��ا ف��ك��ال��َوح��ِش أزوُره��م أو ب��ع��َده��م ق��وًم��ا أْغ��َش ف��إْن

ُعيينة: أبي ابن وقال

اض��ط��راُر؟ أك��ِل��ه إل��ى دع��ا َم��يْ��ٍت ك��َل��ح��ِم إال ك��ن��َت ه��ل

اآلخر: وقال

أك��ثَ��ُر ال��ل��ِه ن��ع��م��ِة م��ن ف��اتَ��ن��ا َل��َم��ا رغ��ي��َف��ه ع��نَّ��ا ال��ع��بَّ��اُس ح��بَ��َس ل��ئ��ن

الرغيف أتاه إذا فكان يوم، كل يف رغيًفا رجل عىل يُجري رجٌل كان كعب: أبو وقال
منك. خريًا أصيب حتى تركتك إن ولعنني بعثك، من ولعن هللا لعنك يقول:

ار: بشَّ وقال

ح��ازِم ن��ص��ي��ح��ِة أو ن��ص��ي��ٍح ب��رأِي ف��اس��ت��ِع��ْن ال��ن��ص��ي��ح��َة ال��رأُي بَ��َل��َغ إذا
ل��ل��َق��واِدِم ٌة ُع��دَّ ال��َخ��واف��ي ف��إنَّ َغ��ض��اض��ًة ع��ل��ي��َك ��ورى ال��شُّ تَ��ح��َس��ِب وال
ِب��ن��ائ��ِم ل��ي��َس ال��َح��زَم ف��إنَّ نَ��ئُ��وًم��ا تَ��ُك��ْن وال ل��ل��ض��ع��ي��ِف ال��ُه��َوي��ن��ى وخ��لِّ
ك��اِت��ِم غ��ي��َر ً ام��رأ ��ورى ال��شُّ تُ��ش��ِه��ِد وال نَ��ْف��َس��ه ال��م��ق��رَِّب ال��ُق��رب��ى ع��ل��ى وأدِن
ب��ق��ائ��ِم؟ ي��ؤيَّ��ْد ل��م س��ي��ٍف خ��ي��ُر وم��ا أُخ��تَ��ه��ا ال��ُغ��لَّ أم��س��َك ك��فٍّ خ��ي��ُر وم��ا
ال��َم��ك��ارِم ب��غ��ي��ِر ال��َع��ل��ي��ا تَ��ب��لُ��ُغ وال ب��ال��ُم��ن��ى ال��ه��مَّ تَ��س��ت��ط��رُد ال ف��إنَّ��ك

آخر: وقال

ال��ُغ��ب��اُر اش��ت��دَّ إذا وأع��ِرُف��ه��ا بَ��نُ��وه��ا َم��ن ُه��نَ��ي��دُة تُ��ع��رُِّف��ن��ي
ِش��ج��اُر ِرج��َل��ي��ه ك��أنَّ ي��ؤزُّ ث��ن��اءٍ ذا م��نَّ��ا تَ��ل��َق م��ا م��ت��ى
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ال��ِع��ذاُر يَ��ب��ت��لُّ ح��ي��َن َم��ن��اف��َع ف��ي��ه ف��إنَّ ع��ل��ي��ه تَ��ع��َج��ْل ف��ال
ال��ن��ه��اُر؟ ال��ن��اِس ع��ل��ى يَ��خ��ف��ى وه��ل ش��ل��ي��ٍل أب��ي ال��َم��ض��رح��يِّ اب��ُن أن��ا
ِن��ج��اُر م��ن��ه أوالِده ع��ل��ى َف��ح��ٍل ول��ك��لِّ ُص��نْ��َع��ه وِرثْ��ن��ا

َورقاء: بن عتَّاب بن خالد يف َهمدان أعىش وقال

ت��م��ي��ِم؟ ب��ن��ي وأم��ُر أم��ِري وم��ا ت��م��ي��ُم إم��ارتَ��ه��ا تُ��م��نِّ��ي��ن��ي
األدي��ِم م��ن ��راَك ال��شِّ ول��ك��نَّ خ��ل��ي��ل��ي ُس��َل��ي��م��اٍن أب��و وك��ان
ن��ع��ي��ِم ف��ي ذل��ك ق��ب��َل وك��نَّ��ا ف��ه��زََّل��ت��ن��ا أص��ب��ه��اَن أتَ��ي��ن��ا
��ئ��وِم؟ ال��شَّ ذي بُ��َغ��ي��ِل��ك ع��ل��ى وأن��َت َغ��َزون��ا إذ وُم��رََّة أتَ��ذُك��ُرن��ا
ال��ُم��س��ت��ق��ي��ِم ال��ط��ري��ِق ف��ي ويَ��ع��ثُ��ُر وْح��ٍل ك��لِّ ف��ي رأَس��ه ويَ��رَك��ُب
ِن��ي��ِم َس��ْح��ُق وإال نُ��َص��ي��ب��يٌّ َط��ي��ل��س��اٌن إال ع��ل��ي��ك ول��ي��س

آخر: وقال

األم��ي��ِر ب��ت��س��ل��ي��ِم زي��ٍد ع��ل��ى ح��يٍّ��ا ُدم��ُت م��ا ُم��س��لِّ��ًم��ا ف��ل��س��ُت
��ع��ي��ِر ال��شَّ خ��ب��َز ض��ي��َف��ه ويُ��ط��ِع��ُم ِس��رٍّا ال��ف��ال��وذَ ي��أك��ُل أم��ي��ٌر
ال��ب��ع��ي��ِر؟ ِج��ل��ِد م��ن نَ��ع��الَك وإذ ش��اٍة ِج��ل��ُد َق��ب��اُؤك إذ أتَ��ذُك��ُر
��ري��ِر ال��سَّ ع��ل��ى ال��ج��ل��وَس وع��لَّ��َم��ك ُم��ل��ًك��ا أع��ط��اَك ال��ذي ف��ُس��ب��ح��اَن

آخر: وقال

َش��رُش��وُر ِع��ش��َت م��ا ل��ه��ا راٍع ف��ِف��ي��َك إم��ارتَ��ه تَ��ط��لُ��ْب ال َم��ْرواَن َع��ن��ك دَْع
ت��ح��ب��ي��ُر ص��ن��ع��اءَ وال ثَ��رم��داءَ م��ن ح��واش��يَ��ه يَ��م��َس��ْس ل��م بُ��رِدك ب��اُل م��ا

امُلحاربي: فنان ابن وقال

ال��َخ��زِّ ع��م��ائ��َم اإلل��ُه ق��بَ��َح َم��ج��ل��َس��ه��م ج��ئ��ُت ��ا ل��مَّ أق��وُل
َغ��ْرِز ف��ي أق��ع��ي��َت وال أب��ًدا ب��ه��ا اع��ت��ج��رَت م��ا ُق��تَ��ي��ب��ُة ل��وال
ال��ُخ��ب��ِز إل��ى ُم��ش��ت��اًق��ا ك��اَن م��ن يَ��ل��بَ��ُس��ه ال��َخ��زِّ ل��ه��ذا َع��ج��بً��ا
ال��َع��ن��ِز ك��ت��ق��بُّ��ِض م��ت��ق��بِّ��ًض��ا َع��ب��اءِت��ه ف��ي يَ��ش��تُ��و ك��اَن م��ن
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خراسان: بعض ه والَّ املهلَّب كان رجٍل يف ُقطنة ثابت وقال

ل��َوك��ي��ِع ُس��رادًق��ا بَ��نَ��ي��َت ح��ت��ى ف��اض��ًال ُم��ه��لَّ��ُب ي��ا رأيُ��ك زاَل م��ا
رف��ي��ِع غ��ي��َر ك��اَن ع��ب��ًدا ورف��ع��َت أرب��اِب��ه ع��ل��ى ربٍّ��ا وج��ع��ل��تَ��ه
ب��ُدم��وِع ع��ي��نُ��ه وف��اَض��ت َل��بَ��ك��ى أح��َدث��تَ��ه ُس��رادًق��ا أبُ��وه را ل��و

العدويني: ُمطيع بني يف امُلغرية َموىل سيخان ابن وقال

ِب��ذاِم أب��ًدا ص��اِح��ب��ي وأذُك��ُر ب��س��وءٍ م��نِّ��ي ك��نَّ��ت��ي ح��راٌم
ال��ح��راِم ل��ل��رَّج��ِل ال��دُّه��ِن ح��راَم ُم��ط��ي��ٍع ب��ن��ي ودَّ ح��رَّم��ُت ل��ق��د
ال��ظَّ��الِم ب��ُم��ع��ت��َل��ِج وَم��ج��ِل��َس��ه��م يَ��ش��تُ��روه ل��م ال��ذي وَخ��زَّه��م
ِه��ش��اِم ب��ن��ي ِح��ب��اِل م��ن َم��ِت��ي��نً��ا َح��ب��ًال َم��َددُت ال��زَّم��اُن َج��نَ��َف وإْن
ال��لِّ��ئ��اِم ِع��ي��داُن اغ��ب��رَّ م��ا إذا رط��ي��ٌب أب��ًدا ُع��وُده��م وري��ٌق

آخر: وقال

ال��ُم��ض��اِع ل��ل��َم��ج��ِد ُم��رَّ ي��ا أال ُس��َوي��ٌد ��ُره��ا يُ��ن��حِّ ُج��ُزٌر ل��َم��ن
ِج��ي��اِع أي��ت��اٍم ِث��م��اَل وك��ن��َت ��تَ��ي��ه��م ب��ِذمَّ َس��َع��ي��َت ق��د ك��أن��ك

وقال:

أب��واُب ال��ذُّه��ل��يِّ ل��َه��رثَ��م��َة ح��ت��ى ل��ه ال��طِّ��ب��اُق ��ب��ُع ال��سَّ س��بَّ��َح م��ن ُس��ب��ح��ان

األُحيمر: وأنشدنا

َس��ع��ال��ي ُج��ح��وِر م��ن ��َل تَ��ن��صَّ ِس��ي��ٌد ك��أنَّ��ه ال��لَّ��ب��اِن ُم��ن��ص��ِل��ِت ب��أَق��بَّ

امرئ قول من أفضل وال وعاد، وقاد وزاد، وساد وجاد، أفاد بيتًا أَر لم َخَلف: وقال
القيس:

تَ��ت��ُف��ِل وت��ق��ري��ُب ِس��رح��اٍن وإرخ��اءُ نَ��ع��ام��ٍة وس��اق��ا َظ��ب��ٍي أي��َط��ال ل��ه
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اآلخر: وقال

نُ��ج��وُم ال��ب��الِد آف��اِق ب��أق��ط��اِر ك��أنَّ��ه��م ح��ت��ى ب��ال��ِف��ت��ي��اِن ال��ف��ق��ُر رم��ى
َل��ل��ئ��ي��ُم َل��ح��ُم��ه ي��تَّ��خ��دْد ول��م بَ��ي��تُ��ه ال��ع��اَم يَ��ف��ق��ِر ل��م ً ام��رأ وإنَّ

الكالبي: ُزرارة بن العزيز عبد وقال

وُم��س��ت��َم��ع��ا َم��رأًى َه��ولِ��ه��ا ف��ي ب��اَش��رُت ص��ال��ح��ٍة ال��دَّه��ِر ل��ي��ال��ي م��ن ول��ي��ل��ٍة
الن��ص��َدع��ا ��اِن ��مَّ ال��صَّ َج��ن��َدِل م��ن أص��مَّ ح��ج��ًرا ب��ه��ا ال��رَّام��ي رم��ى ل��و ونَ��ك��ب��ٍة
َج��َزع��ا وال َوه��نً��ا ل��ه��ا اس��ت��ك��ن��ُت وال َس��َل��ب��ي ل��ه��ا أط��َرْح ف��ل��م ع��ل��يَّ م��رَّت
ص��نَ��ع��ا م��ا األع��داءُ ال��َم��ع��ش��ُر يُ��س��ائ��ُل َم��ه��َل��ك��ٍة أرج��اءِ ع��ل��ى أزاُل وم��ا
َج��ذَع��ا ل��ي ف��رَّ ب��َخ��ص��ٍم رَم��ي��ُت إال ب��ف��اق��رٍة َخ��ص��ٍم ع��ل��ى رَم��ي��ُت وال
ُم��طَّ��ل��ع��ا ال��غ��ي��ِب ب��َظ��ه��ِر وج��دُت إال ب��ه ال��ه��الُك يُ��خ��ش��ى ُم��طَّ��َل��ٌع ُس��دَّ م��ا
وَق��ع��ا إذا َص��دري ل��ه يَ��ِض��ي��ُق وال وق��ع��ِت��ه ق��ب��َل ق��ل��ب��ي ال��َه��وُل يَ��م��ألُ ال

اآلخر: وقال

ق��ل��وُب وال��ق��ل��وُب ع��ن��ك��م أُب��لَّ��ُغ ال��ت��ي ع��ن وَص��ْف��ح��ي إع��راض��ي ط��اَل ل��ق��د
ُم��ن��ي��ُب يُ��ن��ي��َب أو ودٌّ ِل��يَ��رج��َع م��ن��ك��ُم ال��رَّح��ِم َع��ْط��ف��َة ان��ت��ظ��اري وط��اَل
ح��ب��ي��ُب يُ��س��اءَ أو ب��غ��ي��ٌض ف��ي��رض��ى ش��ب��ي��َه��ه��ا ع��ل��ي��ك��م م��نِّ��ي ت��أَم��ن��وا ف��ال
ُع��ي��وُب ال��نِّ��ض��اِل ف��ي ارت��َم��ي��ن��ا م��ا إذا وم��ن��ك��ُم ال��َم��ق��اِل ف��ي م��نَّ��ا ويَ��ظ��ه��َر
َك��ذُوُب ال��ب��ي��اُن أل��وى ��ن��ا ع��مِّ بَ��ن��ي س��اخ��ًط��ا ال��داءَ ال��ب��اح��ِث ل��س��اَن ف��إنَّ

ُرَميلة: بن األشهب وقال

خ��ال��ِد أُمَّ ي��ا ال��ق��وِم ك��لُّ ال��ق��وُم ُه��ُم دم��اُؤه��م ب��َف��ْل��ٍج ح��ان��ت األُل��ى وإنَّ
ب��س��اع��ِد تَ��نُ��وءُ ال ك��فٍّ خ��ي��ُر وم��ا ب��ه ي��تَّ��ق��ي ال��ذي ال��دَّه��ِر س��اِع��ُد ُه��ُم
األس��اِوِد ِدم��اءَ َح��رٍد ع��ل��ى تَ��س��اَق��وا َخ��ف��يَّ��ٍة أُس��وَد الق��ت ش��ًرى أُُس��وُد

قال وقد البديع. الرُّواة يه تُسمِّ الذي وهذا مثل، هو إنما الدهر، ساعد هم قوله:
الراعي:

َم��ن��ِك��ُب ل��ل��دَّه��ِر ك��اَن إْن وَم��ن��ِك��بُ��ه ب��ه ي��تَّ��ق��ي ال��ذي ال��دَّه��ِر ك��اِه��ُل ُه��ُم
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العرب، عىل مقصور والبديع . أشدُّ هللا وساِعد أحدُّ، هللا موىس الحديث: يف جاء وقد
شعره، يف البديع كثري والراعي لسان، كل عىل وأربَت لغة، كل لغتهم فاقت أجله ومن

البديع. يف شعره يذهب والعتَّابي البديع، حسن اٌر وبشَّ
عدي: بن كعب وقال

ت��ن��ك��ي��ال ل��َغ��ي��ِره ي��ك��وَن ح��ت��ى َج��ن��ى ب��َم��ن ال��ب��ريءِ ع��ل��ى ال��ِع��ق��اَب ش��دَّ
ُع��ق��وال ل��ل��ج��اه��ل��ي��ن ُم��س��ت��خ��ِرٌج اغ��ت��دى إذا األم��وِر ب��ع��ِض ف��ي وال��ج��ه��ُل

الحارث: بن ُزَفر وقال

أزَرق��ا ال��ِغ��راَري��ن َم��س��ن��وَن َم��نَ��ح��تُ��ك ع��رِش��ه ف��وَق ال��ذي وال��ل��ِه ُع��ْدَت ل��ئ��ن
يُ��غ��رَّق��ا ح��ت��ى ال��ِع��رِّي��ُض يُ��غ��َم��َس وأن ال��طُّ��ال تُ��ض��َرَب أن ال��ج��ه��ِل دواءَ ف��إنَّ

الُعذري: مبذول وقال

ف��اِق��ُره أنَّ��ك آذاك إْن بُ��دَّ وال ��ه م��سُّ ي��ؤِذي��َك ��وءِ ال��سُّ ك��ِض��رِس وَم��وًل��ى
تُ��ح��اِذُره ي��وٍم ك��لَّ يُ��ص��ِب��ْح يَ��ب��َق وإْن َم��ك��انُ��ه يَ��ُس��ْؤَك يُ��ن��َزْع إْن ال��َج��وِف َدِوي
تُ��س��اِوُره ع��ل��ي��َك يَ��ْج��ن��ي م��ن ك��لُّ وم��ا ُم��ج��اِم��ٌل وْه��َو ال��بَ��غ��ض��اءَ ل��ك يُ��ِس��رُّ
س��اِت��ُره أن��َت أت��ى ق��د ��ا م��مَّ ل��تَ��س��تُ��َر ُدونَ��ه ثَ��ْوبَ��ك م��دَّدَت َم��ن ك��لُّ وم��ا

اآلخر: وقال

ب��َدي��ن��ي ل��ه��م َش��ِرب��ُت إْن وُح��ْم��ق��ي َرِزي��ٍن بَ��ن��ي َك��يْ��َس ال��ل��ُه أط��اَل
َل��بُ��وِن ِب��نْ��ت��ا ِف��ص��اِل��ه��ا ب��َري��ِع وف��ي��ه��ا ش��اءً إبْ��َل��ه��م أأك��ت��ُب
ف��يُ��ع��ِج��بُ��ون��ي ب��ع��ُد ُم��َل��ج��اءَ وال ُده��اًة ب��َك��ي��ِس��ه��ِم ُخ��ِل��ق��وا ف��م��ا

آخر: وقال

آَخ��ِري��ن��ا أُن��اٍس ع��ن وَع��ج��ًزا م��ال��ي وأك��ِل ع��ل��يَّ ع��ف��اري��تً��ا
ُم��ت��ظ��لِّ��م��ي��ن��ا ُك��ن��ت��ُم م��ا إذا َظ��َل��م��تُ��م ��ك��ُم ع��مِّ غ��يْ��َر ف��ه��الَّ
ل��ل��بَ��ِن��ي��ن��ا أك��يَ��ُس األمِّ وَك��يْ��ُس أك��اَس��ت ل��َك��يِّ��س��ٍة ك��ن��ت��م ف��ل��و
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ملسو هيلع هللا ىلص: النبي يف املطَّلب عبد بنت ُرقيَّة وقالت

يَ��غ��ُدو ح��ي��ث��م��ا ��ك ب��ك��فِّ يَ��غ��ُدو َح��َج��ٌر رابَ��ن��ي إنِّ��ي أبُ��نَ��يَّ
يَ��ع��ُدو م��ن ب��ع��ُد يُ��ِص��ي��بَ��ك أْن أو َغ��ويَّ��ه��ُم تَ��ْل��ق��ى أن وأخ��اُف

يَُقلن: جواريها لِقيَه مكة دخل وملا

ال��َوداْع ثَ��ن��يَّ��اِت م��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��بَ��دُر َط��َل��َع
داْع ل��ل��ِه َدع��ا م��ا ع��ل��ي��ن��ا ��ك��ُر ال��شُّ َوَج��ب

املشبَّه األمر من والخروج املعاني تلخيص يف القول وإىل الُخطب، باب إىل يُضاف
ثابت: بن ان حسَّ قول بغريه،

ي��ق��وُم ح��ي��َن ال��نُّ��ع��م��اِن ع��ن��َد الِن ال��َج��و ج��اب��ي��ِة خ��ط��ي��ُب خ��ال��ي إنَّ
س��ق��ي��ُم ال��ُك��ب��وِل ف��ي نُ��ع��م��اُن ي��وَم َس��ل��م��ى اب��ِن ب��اِب ع��ن��َد ��ق��ُر ال��صَّ وه��و
ع��ظ��ي��ُم ل��ي أٌب ف��ي��ه��ا داٍر ك��لُّ م��ن��ه��م ال��ذوائ��َب ِن��س��ب��ت��ي وَس��َط��ت
ال��ُخ��ص��وُم ع��ل��ي��ه ��ت ال��ت��فَّ ي��وَم ِص��ُل ال��ف��ا ال��ق��ائ��ُل ُس��َم��ي��ح��َة ف��ي وأب��ي
م��ك��ع��وُم ظ��ال��ٌع ال��ق��وِم م��ن ِي ال��رَّأ وذو ب��ال��ب��ي��اِن ال��ق��وَل يَ��ف��ِص��ُل
م��ذم��وُم ص��دي��ِق��ه ف��ي خ��ام��ٌل ال��زِّبَ��ع��رى وف��ع��ُل أف��ع��الُ��ه ت��ل��ك
ال��ن��ع��ي��ُم ع��ل��ي��ه غ��طَّ��ى وَج��ه��ٍل ِل ال��م��ا ع��دُم أض��اَع��ه ِح��ل��ٍم ُربَّ
ص��م��ي��ُم ُق��ص��يٍّ ب��ن��ي م��ن أُْس��رٌة أبَ��ي��تُ��م إذ م��ن��ك��ُم ال��ن��اَس ولِ��َي
ال��ُح��ل��وُم م��ن��ه��ا وخ��فَّ يُ��ِق��ي��م��وا أْن ِل��واذًا م��نَّ��ا يَ��ُح��وُل وُق��َري��ٌش
ال��نُّ��ج��وُم ال��ل��واءَ يَ��ح��ِم��ُل إنَّ��م��ا م��ن��ه��م ال��ع��وات��ُق َح��ْم��َل��ه يُ��ِط��ْق ل��م

قال: ثم القرب إىل ينظر وقف أيوب امللك عبد بن سليمان دفن وملا

ال��َم��ذاِق م��رُّ ب��ع��ِدك م��ن ف��ال��ع��ي��ُش ف��ف��اَرق��تَ��ن��ا أُن��ًس��ا ل��ن��ا ك��ن��َت

وقال: قربه، عىل ووقف فرِكب دابَّته وُقرِّبت

ُم��ف��اِرِق ح��ب��ي��ٍب م��ن ق��ل��ي��ٌل َم��ت��اٌع ب��َق��ْف��رٍة ُم��ِق��ي��ٍم ق��ب��ٍر ع��ل��ى ُوق��وًف��ا

733



والتبيني البيان

وقال: دابَّته رأس عطف ثم السالم. وعليك قال: ثم

ذََه��ب��ا ُم��ن��ِف��ٌس ف��ِع��ْل��ٌق َج��ِزع��ُت وإْن ِش��بَ��ٍع م��ن أل��ِف��ْظ��ك ف��ل��م ص��بَ��رُت ف��إْن

فأعِلموني. لتموه غسَّ إذا فقال: عليه جِزع اج الحجَّ بن محمد مات ملا قال: املدائني
قال:97 إليه نظر فلما

ال��ق��اِرِح َش��ب��اِة ع��ن ن��ابُ��ك واف��ت��رَّ َم��ش��ى م��ن أك��َرَم ك��ن��َت ��ا ل��مَّ اآلَن
ال��ص��ال��ِح ب��ال��َف��َع��اِل ذل��ك وأَع��ن��َت ك��لُّ��ه��ا ال��ُم��روءُة ف��ي��ك وتَ��ك��اَم��َل��ت

فقال: يوسف بن محمد أخيه موت أتاه ثم

ه��ال��ِك ك��لِّ م��ن ال��ل��ِه بَ��ق��اءُ وَح��ْس��ب��ي م��يِّ��ٍت ك��لِّ م��ن ال��ل��ِه ث��واُب َح��ْس��ب��ي
ُه��ن��اِل��ِك ف��ي��م��ا ال��ن��ف��ِس ش��ف��اءَ ف��إنَّ راض��يً��ا ع��نِّ��َي ال��ل��َه ل��ق��ي��ُت م��ا إذا

بديل: بن هللا عبد يف معاوية تمثَّل
��را ش��مَّ ال��ح��رُب س��اِق��ه��ا ع��ن ��َرت ش��مَّ وإْن ��ه��ا ع��ضَّ ال��ح��رُب ب��ه ��ت ع��ضَّ إن ال��ح��رِب أخ��و
��را يَ��ت��أخَّ أْن األن��َف يَ��ح��م��ي ��ب��ِر ال��شَّ ِق��دى ُدونَ��ه يَ��ُك ل��م ال��م��وُت م��ا إذا ويَ��دنُ��و

بنت أبان أم وأمه اج الحجَّ بن أبان هلك ملا قال: ُعبيدة أبي عن بسنده الرواية هذه القايل روى وقد 97

األعجم: زياد بقول فتمثَّل قربه عىل اج الحجَّ قام دفنه فلما بشري، بن النعمان

ال��ق��ارِح َش��ب��اِة ع��ن ن��ابُ��ك واف��ت��رَّ َم��ش��ى م��ن أك��َم��َل ك��ن��َت ��ا ل��مَّ اآلَن
ال��ص��ال��ِح ب��ال��َف��َع��اِل ذل��ك وأَع��ن��َت ك��لُّ��ه��ا ال��ُم��روءُة ف��ي��ك وتَ��ك��اَم��َل��ت

يف َمرثيَّتك أنِشدني فقال: فأتاه، األنصاري. قيس بن ثابت خلف أرسلوا قال: منزله إىل انرصف فلما
فأنشده: الحسن. ابنك

ثَ��م��ُن َم��وتِ��ه ل��ت��ك��ذي��ِب ل��ي��س َح��س��نً��ا ن��ع��ى م��ن ال��ل��ُه أك��ذََب ق��د
َغ��ب��ُن ِج��واُره��م أُن��اٌس ِر ال��دا وف��ي أراَك ال ال��داِر ف��ي أُج��وُل
َع��دُن وب��ي��ن��ه��م وب��ي��ن��ي أض��َح��وا أنَّ��ه��ُم ل��ي��َت م��ن��َك بُ��دِّل��تُ��ه��م

قالها األقىص، اإلجادة حدَّ بالغة قصيدٍة من هما األصل يف الجاحظ بهما أتى اللذان والبيتان قلت:
األمايل. ذيل يف بأكملها ُمثبَتة وهي ُصفرة، أبي بن املهلَّب بن املغرية بها يرثي األعجم زياد
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فقال: ُمتعرٍّ وهو ُهزاله معاوية ورأى

بَ��ع��ض��ي وتَ��َرك��َن بَ��ع��ض��ي أَخ��ذَن نَ��ْق��ص��ي ف��ي أس��َرَع��ت ال��ل��ي��ال��َي أرى
ال��نَّ��ه��ِض ُط��وِل ب��ع��ِد م��ن أق��َع��دنَ��ن��ي ِع��رض��ي وتَ��َرك��َن ُط��ول��ي َح��نَ��ي��َن

األشدق: سعيد بن بعمرو وثب حني امللك عبد وتمثَّل

ُم��س��ت��م��ِك��ِن ح��ازٍم َص��ول��َة ف��أص��وُل نَ��ف��ُره م��نِّ��ي ل��يَ��ِق��لَّ س��كَّ��ن��تُ��ه
ك��ال��ُم��ح��ِس��ِن س��ب��ي��لُ��ه ال��ُم��س��يءُ ل��ي��َس إنَّ��ه ل��نَ��ْف��س��ي َع��ض��بً��ا وح��َم��ي��تُ��ه

يقول: رجًال معاوية وسِمع

وي��م��ن��ُع ن��ًدى م��ن ف��يُ��ع��ط��ي ي��ؤت��ى َس��َم��ي��دُع م��اج��ٌد ك��ري��ٌم وم��ن

الزُّبري. بن هللا عبُد وهللا هذا منَّا، هذا فقال:

لقومه معاوية وصف (40)

يكن لم وإذا قومه، يُشِبه لم جواًدا الهاشمي يكن لم إذا معاوية: قال قال: املدائني
قوله فبَلغ قومه. يُشِبه لم حليًما األموي يكن لم وإذا قومه، يُشِبه لم تيَّاًها املخزومي
تجود أن أراد لنفسه! نظر ما أحسَن ما فقال: عنهما تعاىل هللا ريض عيل بن الحسن
وتُشنأ، فتُبَغض الناس عىل مخزوم بنو وتزهو يَديه، يف ما إىل فتفتقر بأموالها هاشم بنو

فتَُحب. أمية بنو وتحلُم
ار: بشَّ وقال

ال��ص��اح��ِب ب��اص��ط��ن��اِع ال��لَّ��ب��ان��ِة ب��ع��َض ُم��دِرٌك ف��إنَّ��ك ص��ح��اب��تَ��ن��ا أح��ِس��ْن
ال��ح��ال��ِب َج��ف��اءُ يَ��ق��َط��ُع��ه رُّ وال��دَّ لُ��ب��ان��ت��ي ع��ن��ك ق��َط��ع��َت ج��َف��وَت وإذا
ال��دائ��ِب َس��ع��ُي ويَ��ِخ��ي��ُب ال��َح��ص��ى ع��دَد ح��اج��اتُ��ه َس��ع��ى وم��ا ال��ل��ئ��ي��َم ت��أت��ي

وأنشد:

َرَم��م��تُ��ه��ا ق��د ك��لَّ��ه��ا أُم��وري وَج��دُت وُض��يِّ��َع��ت رثَّ��ت ال��ن��اِس أم��وُر م��ا إذا
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أعرابي: وقال

ُض��يَّ��ع��ا يَ��ِدي��ن��ون ال ِرج��اٍل م��ك��اَن نَ��رى وق��د ع��نَّ��ا ال��ل��ُه ويَ��ق��ض��ي نَ��ِدي��ُن

أعرابي: وقال

ِث��ْق��ِل إل��ى ُم��ِم��ضٌّ ِث��ْق��ٌل ول��ك��نَّ��ه راح��ًة ب��ال��دَّي��ِن ال��دَّي��ِن ق��ض��اءُ ول��ي��س

اللصوص: أحد وهو العنربي، لُعبيد ُعبيدة أبو وأنشد

م��ج��ن��وُن ال��ن��اِس ِح��ذاِر م��ن ك��أنَّ��ه وِج��ٍل تَ��وب��ٍة ذي ع��ن َع��ف��َوك ربِّ ي��ا
ِدي��ُن وال ع��ق��ٌل ل��ه ل��ي��َس أي��اَم ُم��ق��ارب��ًة أع��م��اًال أس��َل��َف ك��ان ق��د

أعرابي: وقال

ال��ن��اِر س��اِك��ن��ي م��ن أنَّ��ن��ي أي��م��انَ��ه��م واج��ت��َه��دوا األق��واُم ح��َل��َف ق��د ربِّ ي��ا
��اِر غ��فَّ ال��ع��ف��ِو ع��ظ��ي��ِم ب��َع��ف��ِو ج��ه��ًال َوي��َل��ه��ُم َع��ْم��ي��اءَ ع��ل��ى أيَ��ح��ِل��ف��وَن

محبوس: وهو أعرابي وقال

َل��َع��ِظ��ي��ُم ذا إنَّ ح��ب��ي��ٍب وِذك��رى وَوح��ش��ًة واغ��ت��رابً��ا وَق��ي��ًدا أس��ج��نً��ا
َل��َك��ِري��ُم الَق��ي��تُ��ه م��ا ك��لِّ ع��ل��ى ع��ه��ِده َم��واث��ي��ُق دام��ت ً ام��رأ وإنَّ

أعرابي: وقال

ُم��س��ِل��ِم ك��لُّ دع��ا أو ح��اٍد ��َع تَ��رفَّ ك��لَّ��م��ا أن��ِت ب��يِّ��ن��ي َع��م��ٍرو أُمَّ ي��ا
ِدرَه��ِم أل��َف ب��ه��ا ُم��ح��ت��اًج��ا ك��ن��ُت وإْن يَ��ُس��رُّن��ي م��ا نَ��ظ��رًة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رُت

الشاعر: وقال

َص��ب��ُر يَ��ُك��ْن ل��م إذا َش��ك��وى م��ن بُ��دَّ وال َح��زام��ٍة ب��أم��ِر ��ك��وى ال��شَّ َك��ث��رُة وم��ا

وِمثله:

ُع أتَ��ج��رَّ م��ا ُم��رِّ م��ن وج��رَّع��تُ��ه َج��وان��ح��ي ف��ي م��ا ك��لَّ بَ��ك��ًرا وأب��ثَ��ث��ُت
تَ��ط��لَّ��ُع نَ��ْف��س��ي أس��راُر ج��ع��َل��ت إذا ح��ف��ي��ظ��ٍة ذي إل��ى َش��ك��وى م��ن بُ��دَّ وال
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الشاعر: وقال

وُخ��ص��وُم ل��ه أع��داءٌ ف��ال��ق��وُم َس��ع��يَ��ه يَ��ن��ال��وا ل��م إذ ال��ف��ت��ى ح��َس��دوا
َل��َدِم��ي��ُم إنَّ��ه وبَ��غ��يً��ا َح��س��ًدا ل��َوج��ِه��ه��ا ُق��ْل��َن ال��َح��ْس��ن��اءِ ك��ض��رائ��ِر

الحاسد. من باملظلوم أشبه رأينا ما بُُزرجِمهر: وقال
لحسود. راحة ال قيس: بن األحنف وقال

غريه. يد يف بما ص منغَّ الحاسد الشعبي: وقال
َحَسَد﴾. إِذَا َحاِسٍد َرشِّ ﴿َوِمْن وتعاىل: تبارك هللا وقال

أقواًما: يمدح بعضهم وقال

م��ح��س��وِد؟ غ��ي��َر ي��وًم��ا ال��ن��اِس ف��ي ع��اَش م��ن َم��ن��زل��ًة ال��ن��اِس وش��رُّ ��دوَن ُم��ح��سَّ

الشاعر: وقال

ال��َع��َج��ْل ُح��بِّ ع��ل��ى م��ط��ب��وٌع وال��َم��رءُ َم��َه��ْل ع��ل��ى ق��َدًرا ي��أت��ي ال��رِّزُق

تعجيله. املعروف تمام من وقالوا:
عفو، وعيده ل. عجَّ وعد وإذا ر، أخَّ أوعد إذا فقال: أمريًا األعراب بعض ووصف

إنجاز. ووعده
َعُجوًال﴾. اْإلِنَْساُن ﴿َوَكاَن وتعاىل: تبارك وقال

الُعتبيُّ الحديَث هذا وروى خليفة، يومئٍذ وهو املنصور عىل ُعبيد بن عمرو ودخل
فقال: بينهما، جرى ا عمَّ فسألته عنده، من خرج وقد شِهدته قال: هارون بن ُعتبة عن
أمري ابن هذا فقال: ال. فقلت: أتعرفه؟ عثمان، أبا يا يل: فقال أعرفه، لم فتًى عنده رأيت
ُشِغلَت وقد صار إذا إليه يصري أمًرا له رضيت قد له: فقلت املسلمني. عهد وويلُّ املؤمنني
فاشِرت بأْرسها، الدنيا أعطاك قد هللا إن فقلت: عثمان؟ أبا يا ِعظني قال: ثم فبكى عنه.
لم قبلك كان من يَدي يف بقي إليك صار الذي األمر هذا أن فلو ببعضها؛ منه نفسك

بعده. ليلة ال بأهله يتمخض يوًما وتذكَّر إليك، يصل
كالمي، أذنه تُمجَّ لم ً امرأ هللا رِحَم يقول: وهو يسأل أعرابيٍّا سمعت قال: املدائني
زاجر والعقل سيئة، والحال ُمجِدبة، البالد فإن مقامي؛ سوء من معاذة لنفسه وقدَّم
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هللا فرِحَم الصدقتنَي؛ أحد والدعاء إخباركم، عىل يحملني عارٌم والفقر كالمكم، عن ينهى
بخري. دعا أو بَمري، أمر ً امرأ
طيئ: من رجل وقال

ال��تَّ��م��ِر َح��َش��َف ب��ه��م ن��أُخ��ذْ ول��م ِك��راًم��ا ِم��ث��َل��ه��م ال��ق��وِم م��ن ب��َق��تْ��الن��ا َق��تَ��ْل��ن��ا

آخر: وقال

خ��اِم��ُس وآَخ��ُر م��ن��ه��م وأرب��ع��ٌة وَم��وَح��ٍد َم��ث��ن��ى ب��ي��َن م��ا ب��ه��م َق��تَ��ْل��ن��ا

آخر: وقال

أخ��اِي��ِر ِرج��اٍل م��ن ِك��راٍم ب��ق��وٍم أخ��اي��ًرا ت��م��ي��ٍم م��ن ِرج��اًال َق��تَ��ْل��ن��ا

قد بما يكن لم ما ومعرفة بالظُّنون، اإلصابة قال: العقل؟ ما العرب: بعض وُسئل
كان.

هللا: عبد بن امُلهاجر يُعاتب جرير وقال

ال��َح��َج��را أُرِس��ِل ��ا ول��مَّ ب��ال��َم��ن��َج��ن��ي��ِق ل��ك��م نَ��َص��ب��ُت ق��د إنِّ��ي َع��ي��الَن ق��ي��َس ي��ا

تُرسْله. ال َحْزرة، أبا يا الُعتبى لك وقال: بَحْقوه فأخذ املهاجر فوثب
صامت: بن ُسويد وقال

يَ��ْف��ري م��ا س��اءَك ب��ال��غ��ي��ِب م��ق��ال��تَ��ه تَ��رى ول��و ص��دي��ًق��ا ت��دع��و م��ن ُربَّ أال
ال��نَّ��ح��ِر ثَ��غ��رِة ع��ل��ى م��أث��وٌر وب��ال��َغ��ي��ِب ش��اه��ًدا داَم م��ا ��ح��ِم ك��ال��شَّ م��ق��ال��تُ��ه
��ْزِر ال��شَّ ب��ال��نَّ��َظ��ِر وال��بَ��غ��ض��اءِ ال��ش��رِّ م��ن ك��اِت��ٌم ه��و م��ا ال��َع��ي��ن��اِن ل��ك تُ��ِب��ي��ُن
ال��ظَّ��ه��ِر ع��ق��َب تُ��ب��ت��رى ِغ��شٍّ نَ��م��ي��م��ُة أدي��ِم��ه وت��ح��َت ب��ادي��ه يَ��ُس��رُّك
يَ��بْ��ري وال يَ��ِري��ُش م��ن ال��َم��وال��ي وخ��ي��ُر بَ��َري��تَ��ن��ي ق��د ظ��ال��ًم��ا ب��َخ��ي��ٍر ف��ُرْش��ن��ي

وربيعة: األزد تحالفت ملا بدر بن حارثة وقال

وال��نُّ��وُن ال��بَ��رِّ ض��بُّ تَ��خ��اَل��َف إذا َف��ِزًع��ا ط��ائ��ًرا ف��ؤادي تَ��ح��س��بَ��نَّ ال
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األعرابي: ابن وأنشد

َل��َح��ِل��ي��ُم س��اح��ت��ي أم��ٌر ح��لَّ إذا ف��إنَّ��ن��ي ال��رِّج��اِل ف��ي َق��ص��ًدا أُك ف��إْن
َزِع��ي��ُم ال��تِّ��ج��اِر ب��أم��واِل وَس��ي��ف��ي ُم��ع��ِرٌض وال��وج��َه اإلع��داَم تُ��ع��يِّ��ُرن��ي

شاس: بن لعمرو األعرابي ابن وأنشد

يَ��ه��ِدُم وآَخ��ُر تَ��بْ��ن��ي��ه ك��ن��َت إذا تَ��م��اَم��ه ي��وًم��ا ال��بُ��ن��ي��اُن يَ��ب��لُ��ُغ م��ت��ى

األبرص: بن َعبيد وقال

َغ��ِري��ُب إنَّ��ن��ي تَ��ُق��ْل وال ب��ه��ا ك��ن��َت إذا ب��أرٍض س��اِع��ْد
ال��ق��ري��ُب ��ه��م��ِة ال��سَّ ذو يُ��ق��َط��ُع وق��د ال��نَّ��ائ��ي ال��ن��ازُح يُ��وِص��ُل ق��د

: لُكثريِّ األصمعي وأنشد

��ب��اب��ا ال��شَّ ف��ق��َد وق��د َش��ي��ٌب ب��ه َج��م��ٍع َغ��داَة ال��ول��ي��ِد أب��ا رأي��ُت
أص��اب��ا أو أم��َرَض ُظ��نَّ م��ا إذا َح��زٌم ��ي��ِب ال��شَّ ذاك تَ��ح��َت ول��ك��ْن

َحَجر: بن أوس قال بخطائه. ون ويذمُّ الظن بإصابة ويمدحون

س��ِم��ع��ا وق��د رأى ق��د ك��أْن ال��ظ��نَّ ب��ك ي��ظ��نُّ ال��ذي األل��م��ع��يَّ

بيقينه. ينتفع لم بظنِّه ينتفع لم من الحكمة: بعض ويف
عادياء: بن السموءل وقال

وَس��لُ��وُل ع��ام��ٌر رأتْ��ه م��ا إذا ُس��بَّ��ًة ال��ق��ت��َل نَ��رى م��ا َل��َق��وٌم وإنَّ��ا
ف��تَ��ُط��وُل آج��الُ��ه��م وتَ��ك��َرُه��ه ل��ن��ا آج��اَل��ن��ا ال��م��وِت ُح��بُّ يُ��ق��رُِّب
تَ��ِس��ي��ُل ��ي��وِف ال��سُّ غ��ي��ِر ع��ل��ى ول��ي��س��ت نُ��ف��وُس��ن��ا ��ي��وِف ال��سُّ ح��دِّ ع��ل��ى تَ��ِس��ي��ُل
ق��ت��ي��ُل ك��اَن ح��ي��ُث م��نَّ��ا ُط��لَّ وال ِف��راِش��ه ف��ي س��يِّ��ٌد م��نَّ��ا م��اَت وم��ا

ثابت: بن ان حسَّ وقال

يَ��ُدوُم ل��ي��س ال��ش��ب��اَب أنَّ غ��ي��َر ب��ش��يءٍ ال��ن��ه��اِر ش��م��ُس تَ��ُف��ت��ه��ا ل��م
ال��ُك��ل��وُم ألن��دبَ��تْ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ذَّرِّ ول��ِد م��ن ال��َح��ول��يُّ يَ��ِدبُّ ل��و
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بُرد: بن ار بشَّ وقال

ال��نَّ��ْش��واِن ك��ل��ذَِّة ح��دي��ٍث ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��َج��م��اُل ُص��بَّ ف��ت��اٍة م��ن
ف��اِن ط��اَل وإْن ال��دُّن��ي��ا َع��ي��ِش ك��لُّ ذم��ي��ٍم غ��ي��َر ذاك ف��ارق��ُت ث��م

الُعقييل: ُمزاحم وقال

��ِل وال��ُم��ت��ج��مِّ ال��زَّي��ِن َغ��َف��الِت ع��ل��ى َع��ش��يَّ��ٍة ك��لَّ ال��م��اويِّ َس��ن��ا تَ��ِزي��ُن
يَ��ن��ج��ل��ي ال��لَّ��ي��َل تَ��رى ح��ت��ى ال��دُّج��ى ص��َدع��َن ب��ه��ا اع��ت��َش��وا ال��ُم��دِل��ِج��ي��ن انَّ ل��َو ُوج��وًه��ا

املسعودي: وقال

ف��ن��اِه��ْب ك��لَّ��ه��م ال��َم��ج��َد َك ُم��ن��اِه��ب��و ال��ِك��راَم إنَّ
ذاِه��ْب ال��رِّي��ُح َزع��َزَع��ت��ه ءٍ َش��ي ك��لُّ وأت��ِل��ف أخ��ِل��ف

أوس بن اد شدَّ خطبة (41)

فقال: عليٍّا، ينتقص أن معاوية أمره وقد أوس بن اد شدَّ قام قال:

التقوى أهل عند ِرضاه وجعل ِعباده، عىل طاعته افرتض الذي هلل الحمد
الناس، أيها آخرهم. يميض وعليه أولهم، مىض ذلك عىل خلقه. رضا من آثَر
حارض، عَرٌض الدنيا وإن قادر، مِلٌك فيها يحكم صادق، وعٌد اآلخرة إن
السامع وإن عليه، ة ُحجَّ ال هلل امُلطيع السامع وإن والفاجر، الرب فيها يأكل
ُصلحاؤهم، عليهم عمل صالًحا بالِعباد أراد إذا هللا وإن له. ة ُحجَّ ال هلل العاَيص
عليهم عمل ا رشٍّ بهم أراد وإذا ُسمحاؤهم. املاَل ومَلَك ُفقهاؤهم، بينهم وقىض
الُوالة صالح من وإن بُخالؤهم. املاَل ومَلَك ُجهالؤهم، بينهم وقىض ُسفهاؤهم،
من ك وغشَّ بالحق، أسَخَطك من معاوية يا لك ونصح ُقرناؤها، يصلح أن
من كان إن قال: بمال. لك أمرنا قد هللا، رحمك اجلس قال: بالباطل. أرضاك
فنعم؛ إفضاًال، وأنفقته حالًال فأصبتَه تَِبعته َمخافة جمعه دت تعهَّ الذي مالك
وأنفقته اقرتاًفا، فأصبته دونهم، فاحتجنته املسلمون فيه شاَركك مما كان وإن

يَاِطنِي﴾. الشَّ إِْخَواَن َكانُوا اْلُمبَذِِّريَن ﴿إِنَّ كتابه: يف يقول هللا فإن إرساًفا،
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عليه، فقدَّمه األشعث، بن محمُد معاويَة واىف وقد قيس بن لألحنف معاوية وأِذن
فقال واألحنف، معاوية بني فجلس فدخل، له وأِذن األشعث، بن محمد ذلك من فوجد
فوق نفسه يرفع أحًدا رأيت وما دونك، إلينا ليجلس إال قبلك له أِذنَّا ما وهللا إنا معاوية:
نملك كما وإنا وضعة، ذالٍّ نفسه من أحسَّ من ِفعل فعلت وقد يجدها، ذلٍة من إال قدرها
كرًها، قرصناكم وإال لكم، أبقى فإنه منكم؛ نريده ما منا فأريدوا تأديبكم، نملك أموركم

بكم. وأعنف عليكم أشدَّ فكان
امرأة! عليهم ملَّكوا حني قوَمك أجهَل كان ما سبأ: أهل من لرجل معاوية وقال
﴿اللَُّهمَّ البيِّنات: وأراهم الحق إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دعاهم حني قالوا أجهل، قومك بل فقال:
أَِليٍم﴾. ِبَعذَاٍب ائِْتنَا أَِو َماءِ السَّ ِمَن ِحَجاَرًة َعَليْنَا َفأَْمِطْر ِعنِْدَك ِمْن اْلَحقَّ ُهَو َهذَا َكاَن إِْن

له؟ فاهِدنا عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم قالوا: أال
لنئ فقال: الناس إىل خرج ثم بعمامة، وجهه لفَّ معاوية ثَنيَّتا سقطت وملا قال:
عوقب لقد عوقبت ولنئ منهم، أكون أن ألرجو وإني َقبْيل، الصالحون ابتُيل لقد ابتُليت
أتى ولو أكثر، بقي مَلا مني ُعضوان سقط ولنئ منهم، أكون أن آمن وما قبيل، الخاطئون
لنئ فوهللا بالعافية، دعا عبًدا هللا فرِحَم وتعاىل؛ تبارك خياٌر عليه يل كان مَلا نفيس عىل

عامتكم. عىل حدبًا كنت لقد خاصتكم بعض عيلَّ عتب كان
عبَّاس، ابن عليه دخل عنهما، تعاىل ريضهللا عيل بن الحسن وفاُة معاويَة بَلغت وملا
يُظهر ولم — عيل بن الحسن محمد أبي يف العبَّاس أبا هللا آَجرك معاوية: له فقال
يسدُّ ال قال: ثم فردَّه البكاء، وغلبه راجعون. إليه وإنا هلل إنا عبَّاس: ابن فقال — حزنًا
فما فقًدا منه أعظم هو بمن أُِصبنا لقد وهللا أجلك. يف موتُه يزيد وال حفرتُك، مكانَه وهللا
ِسنُّه! تُتعرف أن من أشهر َمولده قال: ِسنُّه؟ كانت كم معاوية: له فقال بعده. هللا ضيَّعنا
محمٍد ألبي هللا اختار ولنئ فَكِرب، صغريًا كان كلُّنا قال: صغاًرا؟ أوالًدا ترك أحسبه قال:

الصالح. الخلف ِمثله ويف هللا، عبد أبا هللا أبقى لقد رحمته، إىل وقبضه عنده ما

لولدها أعرابية وصية (42)

يريد لها ابن يَديها وبني األرض بأعىل بامرأة مررت قال: ثعلبة، بن أبان عن األصمعي،
عليك إجداؤه وقليٌل توفيقك، وباهلل وصيتي أمنَْحك اجلس فقالت: توصيه، وهي سفًرا،
َغرًضا نفسك تجعل وال الضغائن. تزرع فإنها والنمائم؛ إيَّاك عقلك. كثري من أنفع
من استحسنته فما مثاًال، لنفسك ومثِّل ينثلم. أن يلبث لم ُرمي إذا الهدف فإن للرُّماة؛
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كالريح كان بَرشٍه مودته كانت ومن واجتنبه. فدعه منه كِرهته وما به، فاعمل غريك
قالت ثم البدو؟ أهل بكالم أُعجبت عراقي يا كأنك فقالت: يفَّ نظرت ثم فها. ترصُّ يف
ال صخرة فإنه واللئيم؛ وإياك لهزتك. يهتزُّ الكريم فإن كريًما؛ فهزَّ هززت إذا البنها:
وُكن النماء. ففيه بالوفاء؛ وعليك به. تُعومل ما أقبح فإنه والعذر؛ وإياك ماؤها. ينفجر
ريطتها الحلة؛ استجاد فقد والِحلم السخاء أُعطي ومن شحيًحا. وبِدينك جواًدا، بمالك

هللا. اسم عىل انهض وِرسبالها.
إذا منها اليأس تعجيل بالحاجة الظَّفر ِمثل إن حاجة: يف َمَطله لرجٍل أعرابي وقال
غري من وامَلطل عُظمت، وإن الحاجة من قدًرا أعظم قلَّ وإن الطلب وإن قضاؤها، عُرس

الجود. آفُة ُعرس
أعرابي قام فرغ فلما لنفسه، فخطب تميم، بني من قوم إىل الرَّقايش الفضل خطب
ففرضك ُسنة؛ إىل ودعوت خري، إىل واستندت بحق، وأدليت بُحرمة، لت توسَّ فقال: منهم
كان لو الفضل: قال تعاىل. هللا شاء إن مقضيَّة وحاجتك مبذول، سألت وما مقبول،

يومئٍذ. لفضحني ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل وصىلَّ كالمه، أول يف هللا حِمد األعرابي

عهده لويلِّ امُلنِذر امللك وصية (43)

إياك يوصيه: النُّعمان البنه بالشام، ان غسَّ حاَرب ملا املنذر، بن املنذر قال قال: املدائني
بطول وعليك السفيه، وممازحة امللول، وَمالحاة وإياك املعرفة، واطِّراَف اإلخوان، واطِّراَح
واعلم ومروءتك، نفسك يف يَِزينك ما الِقرش من والبس مر، السَّ من واإلكثار الَخلوة،
أن واعلم مالك، يف وانخدع نفسك، يف وتواضع به، فعليك الحياء، كله الخري جماع أن
واإليجاز الصدق فتحرَّ إليه اضطررت فإذا الكالم، من خري يعنيك الذي األمر عن السكوت

تعاىل. هللا شاء إن تَسَلم

بعضامللوك تعزية يف كالم (44)

جاء وقد كائن، هو مما بد وال للقادر، والتسليم للُمنِعم، والشكر للخالق، الخلق إن قال:
الَجَزع فما سترتكه، أو سيذهب ما معك أقام وقد فات، قد ما رد إىل سبيل وال يَُرد، ال ما
عنه؟ تُنقل أو عنك سيُنقل فيما الحيلة وما يُرجى؟ ال فيما الطمع وما منه؟ بد ال مما
عند األشياء فأفضل األصل؟ ذهاب بعد الفرع بَقاء فما فروعها، نحن أصوٌل مضت وقد
كَر الشُّ أحسَن فما غريها؛ يف إال الركائب يحلُّون ال َسْفر الدنيا أهل وإنما الصرب، املصائب
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رد الجزع رأيت فإن الجزع، أهل من رأيت بمن فاعتِرب الِغرَي؛ عند والتسليم النِّعم، عند
به. أوالك فما َدْرك من ثقة إىل منهم أحًدا

قريب. امَلرجع فإن فاتَِّق منها، الخلف سوءُ املصيبة من أعظم أن واعلم
الصرب نسيت فإن أكثر؛ ترك وما امُلعطي، منك وأخذ امُلنِعم، ابتالك إنما أنه واعلم
فما الندامة؛ وطول النَِّعم، استالب الغفلة من واحذر تَدَع، فال وكالٍّ الشكر، تنَس فال
بها تستخلف بالِحسبة املصيبة فاستقِبل غًدا، الغنيمة ِعظم مع اليوم املصيبة أصغر
جرعٍة كلِّ مع للمصائب، ونهب باملنايا، فيه يُنتضل غرض الدنيا يف نحن فإنما ِنعًما،
من يوًما ر ُمعمَّ يستقبل وال أُخرى، بِفراق إال نعمة تُنال ال َغَصص. أكلٍة كلِّ ومع ق، َرشَ
وال رزقه، من قبله ما بنفاد إال أكله يف زيادة له تحُدث وال أَجله، من آخر بهدم إال عمره
الَفناء، إىل تسوقنا وأنُفسنا أنُفسنا، عىل الُحتوف أعوان ونحن أثر، له مات إال أثر له يحيا
يف الَكرَّة أرسعا إال رشًفا يشء من يرفعا لم والنهار الليل وهذا البقاء؟ نرجو أين فمن
ُمعطيه، الخري من خريًا أن واعلم أهله، من الخري فاطلب جمعا؛ ما وتفريق رفعا، ما هدم

فاِعله. الرش من ا ورشٍّ
نُواس: أبو وقال

ف��يَ��ض��َح��ك��ا أُِح��بُّ م��ن أُح��دَِّث ك��ي��م��ا ع��ن��ه��ُم أك��ت��ُب ال��ظُّ��َرف��اءَ أت��ت��بَّ��ُع

آخر: وقال

ق��ادِر ُق��درِة ب��ع��َد إال ال��ع��ف��ُو وم��ا َع��ش��ي��رت��ي َص��الَح أت��ُرْك ف��ل��م ق��َدرُت

آخر: وقال

ب��اِط��ُل ال��ق��وِم ف��ي ك��اَن إْن ب��اط��ٍل وذو ��روا وش��مَّ ال��رِّج��اُل َج��دَّ إْن ال��ِج��دِّ أخ��و

بن داود إىل يكتب أن فسأله ُعيينة، أبي ابن أتى رجًال أن املهلَّبي، عمر بن قبيصة
أسفله: يف وكتب ففعل كتابًا، يزيد

ال��بَ��ح��ِر َم��راك��ِب ب��ع��ُض ال��ب��ح��ِر ف��ي ب��ه إل��ي��َك ق��ذََف��ت ً ام��رأ إنَّ
تَ��ج��ري ف��ال أح��ي��انً��ا وتَ��ك��فُّ ف��تَ��ح��ِم��لُ��ه ب��ه ال��رِّي��اُح تَ��ج��ري
وال��ذُّع��ِر ل��ل��َه��وِل ب��ه ري��ٌح ع��َص��َف��ت ُك��لَّ��م��ا ال��َم��ن��يَّ��َة وي��رى
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َمهانٍة من إال كْربًا نفسه يف أحد وجد ما عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر قال
نفسه. يف يجدها

عبد له فقال مروان، بن امللك عبد عىل ُزبرييٍّا، وكان مخزوم، بني من رجل ودخل
فاستحيا عقبَيه؟ عىل ُردَّ فقد إليك ُردَّ أَوَمن قال: عقبَيك؟ عىل هللا ردَّك قد أليس امللك:

أساء. قد أنه وعِلم
املخبَّل: وقال

س��ل��ي��ُم األُم��وِر غ��ثِّ م��ن وِع��رُض��ك ف��الِق��ه��م ال��رِّج��اَل الَق��ي��َت أن��ت إذا

خالد: بن النرض وقال

��اِل ال��ب��قَّ ُم��روءِة ف��ي أنَّ��ه إال ال��ك��واك��َب يَ��ب��لُ��ُغ ِك��بْ��ُره

ُزهري: بن ِخداش وقال

وال��َق��َدُم؟ ال��رأُس يُ��س��وَّى ف��ك��ي��َف رأٌس ل��ه��م وأن��َت أق��داٌم تَ��ح��تَ��َك ال��ن��اُس
وال��َك��َرُم ال��ُج��وُد وف��ي��ن��ا ��م��اُح ال��سَّ ف��ي��ن��ا ل��ن��ا ب��ِق��ي��َت م��ا أنَّ��ا َل��نَ��ع��َل��ُم إنَّ��ا
ع��ِل��م��وا ب��م��ا يُ��ث��نُ��وا ب��أْن ع��ل��ي��ك أث��نَ��وا إذا ال��م��اِدِح��ي��ن ث��ن��اءِ م��ن وَح��س��بُ��ن��ا

تعاىل هللا ريض بكر أبي َمنزل تأَلف قريٌش كانت عنهما: هللا ريض عبَّاس ابن وقال
يُجالسه. كان من ُة عامَّ أسلم أسلم فلما والطعام؛ للعلم لخصلتنَي؛ عنه

األعراب بعضكالم (45)

فقال: يسأل أعرابيٌّ وقف األصمعي: قال

ال��َم��وال��ي أِو ال��ن��اِس َع��َرِب م��ن َج��م��اٍل ذا أرَوَع ف��تً��ى أال
م��ال��ي وق��لَّ ��ي ه��مِّ ك��ثَّ��روا ق��د ِع��ي��ال��ي ع��ل��ى ال��ي��وَم يُ��ع��ي��نُ��ن��ي
��ؤاِل ال��سُّ ك��ث��رَة م��ِل��ل��ُت وق��د ح��اِل وس��وءُ َج��ْدٌب وس��اَق��ه��م

أعرابي: وقال

��دا تَ��ع��مَّ س��ائ��ًال تَ��ح��ِرَم��نَّ ال وول��دا وال��ًدا ال��ِك��راِم اب��َن ي��ا
س��يِّ��دا ق��دي��ًم��ا ك��ان م��ا ب��ع��ِد م��ن َع��دا ق��د ع��ل��ي��ه ده��ٌر أف��َق��َره
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ُمرتابًا. وال كافًرا ال أوَّابًا، توَّابًا قلبًا أسألك إني اللهم أعرابي: وقال
رفًدا عندك وجعل دليًال، عليك للخري هللا جعل فقال: شيئًا ألعرابي رجل وهَب

جميًال. بالءً وأبالك طويًال، بقاءً وأبقاك جزيًال،
سخطك، من وأِعذنا بِذكرك، اشغلنا اللهم فقال: فمنعوه قوم عىل أعرابي وقف
عندك، ما طلب عن عندهم بما تشغلنا فال برزقك، خلقك ضنَّ فقد عفوك؛ إىل وأولِجنا

يُسخطك. فيما خري فال يُسخطك؛ كثريها كان وإن الُقنعان، الدنيا من وآِتنا
حف الصُّ إذا يل اغفر اللهم يقول: وهو يدعو أعرابيٍّا سمعت قال: األصمعي،
األجل، ويحرض األمل، ينقطع حني استغفارك عىل أقدر أال قبل مقبولة، والتوبة منشورة،

العمل. ويفنى
وبنني األعداء، به أكِبت ماًال ارزقني اللهم يقول: وهو يدعو أعرابيٍّا سمعت وقال:

األقوياء. عىل بهم أَصول
أطم فليأِت ولحًما خبًزا أراد من أُُطمه: عىل يقول ُعبادة بن سعد ُمنادي وكان
السماء إىل يده رفع الناس أكل فإذا كفعله، يفعل وكان ابنه، سعد بن قيس وخلفه سعد.
ومجًدا؛ حمًدا يل َهْب اللهم يل. القليل يصلُح وال القليل، عىل أصلُح ال إني اللهم وقال:

بمال. إال مجد وال بفعال، إال حمد ال ألنه
فأدِّها حقوًقا عيلَّ وللناس عيلَّ، بها فتصدَّق حقوًقا عيلَّ لك إن اللهم أعرابي: وقال

الجنة. الليلة هذه يف ِقراَي فاجعل ضيفك، وأنا ِقًرى ضيف لكل أوجبت وقد عني،
يقول: فأنشأ يسألهم قوٍم عىل أعرابي وقف

َس��َف��ِر ع��ل��ى ش��ي��ٌخ إنَّ��ن��ي ع��ل��ي��ه��م��ا يَ��ح��ِم��لُ��ن��ي ��اِن ُخ��فَّ ع��ن��َده ف��تً��ى م��ن ه��ل
ال��بَ��َص��ِر س��يِّ��ئ وأنِّ��ي ��داِع ال��صُّ م��ن أُم��اِرُس��ه��ا أه��واًال ال��ل��ِه إل��ى أش��ك��و
ال��َق��َم��ِر م��ن َض��وءٌ ع��ن��َده��م يَ��ُك��ْن ل��م إْن ط��ري��َق��ه��ُم أُب��ِص��ْر ل��م ال��ق��وُم َس��رى إذا

رأت ملا ابنته فقالت له، ابنتان ومعه الصدقة يطلب أعرابي خرج قال: األخفش
عنه: الناس إمساك

ِل��ل��بُ��وِس ط��ارٍد م��ن ف��ي��ك��ُم ه��ل ال��تَّ��ع��ري��ِس ذو ال��راك��ُب أيُّ��ه��ا ي��ا
َدِري��ِس ل��ه ِس��ْرب��اٍل ب��َف��ض��ِل ال��ت��ق��وي��ِس ب��يِّ��ِن ٍ ُه��داج ذي ع��ن
ب��ال��نَّ��ف��ي��ِس ال��رح��م��ُن أث��ابَ��ه خ��س��ي��ِس زاِده م��ن ف��اض��ٍل أو
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َكفاف، من آىس أو َسعة، من أعطى عبًدا هللا رِحَم فقال: الحسن عىل سائل ووقف
ِقلَّة. من آثَر أو

ام]: تمَّ أبو أوس بن [حبيب الطائي وقال

وال��ذِّْك��ُر األح��ادي��ُث ع��ن��ه َض��ِح��َك��ت دًم��ا ق��ب��ي��ل��ٍة ُع��ي��وُن ف��اض��ت ُك��لَّ��م��ا ف��تً��ى
ال��نَّ��ص��ُر ف��اتَ��ه إذ ال��نَّ��ص��ِر َم��ق��اَم ت��ق��وُم ِم��ي��ت��ًة وال��ض��رِب ال��ط��ع��ِن ب��ي��َن م��اَت ف��تً��ى

وقال:
ِم��ي��ع��اِس98 ب��َرْم��ل��ٍة األق��اِح نَ��ْوَر وم��ي��ُض��ه��ا أراَك اب��ت��س��َم��ت إذا ِب��ْك��ٌر
ال��َوس��واِس َك��ث��رِة م��ن ب��ُح��ل��يِّ��ه��ا م��ا ِض��ع��َف ِب��َص��دِرك ت��َرَك��ت م��َش��ت وإذا
وال��ح��اس��ي ب��ه��ا ��اق��ي ال��سَّ ُخ��ولِ��َط ق��د ف��ك��أُس��ه ال��ِف��راُق ُح��مَّ وق��د ق��ال��ت
ن��اِس ألنَّ��َك إن��س��انً��ا ��ي��َت ُس��مِّ ف��إنَّ��م��ا ال��ُع��ه��وَد ِت��ل��َك تَ��ن��َس��يَ��ْن ال
وِق��ي��اس��ي ب��ه��ا ت��ق��ل��ي��دي وأط��اَف ��ت��ي ِه��مَّ أح��َم��َد ت��أم��ي��ِل ع��ل��ى ه��دأْت
اآلِس اخ��ض��راِر ف��ي ال��ُخ��زام��ى نَ��ش��ُر ونَ��ِس��ي��ُم��ه نَ��وُره ال��َع��رارِة نَ��وُر
إي��اِس ذك��اءِ ف��ي أح��نَ��َف ِح��ل��ِم ف��ي ح��ات��ٍم س��م��اح��ِة ف��ي َع��م��ٍرو إق��داُم
وال��ب��اِس ال��نَّ��دى ف��ي َش��ُروًدا َم��ث��ًال ُدونَ��ه م��ن ل��ه َض��ْرب��ي تُ��ن��ِك��روا ال
وال��نِّ��ب��راِس ال��ِم��ش��ك��اِة م��ن َم��ث��ًال ل��نُ��وِره األق��لَّ ض��رَب ق��د ف��ال��ل��ُه

وقال:

ذَه��ب��ا م��ا ُدوَن إال ال��بَ��رِق خ��واِط��ُر ذَه��بَ��ت م��ا ف��ي��ك ِش��ع��ٍر رس��ائ��َل اح��ِف��ظ
ُم��غ��ت��ِرب��ا اآلف��اِق ف��ي ي��ؤنِ��ْس��َن يَ��َزل��َن ف��م��ا ال��ب��الِد ف��ي ُم��غ��ت��ِرب��اٍت يَ��غ��ُدوَن
أَدب��ا ص��اَدَف��ت م��ا إذا ال��َق��واف��ي نَ��ْظ��ِم م��ن أح��َس��ُن األرِض ف��ي ف��م��ا تُ��ِض��ْع��ه��ا وال

صاحباه، يا يرصخ: فجعل الكالم، فُمِنع تميم حروب بعض يف رؤبة أُِرس
لساني. من أطِلقوا تميم، بني يا

وإن املهجو ِفعله من فيمتنع املهجوَّ به يعيب ال قوًال ِهجائه يف الشاعر قال وربما
إليه يصري ال كان وإن بفعله أُولع بيشءٍ مدحه إذا وكذلك ذم، فاِعَله يلحق ال كان

املطر. سحها قد ميعاس: رملة 98
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بن امللك عبد إىل ُحَريث بن عمرو َموىل رسيع بنت ُكْلثم م تقدُّ ذلك فمن مدح، بفعله
ُهذيل فقال أهلها، عىل امللك عبد لها فقىض أهلها، تُخاصم الكوفة، قضاء عىل وهو ُعمري،

األشجعي:

وال��َخ��َوْل ال��م��اِل ص��ام��ِت م��ن ادَّع��ى م��ا ع��ل��ى يَ��ُق��وُده��م ��ه��وِد ب��ال��شُّ ول��ي��ٌد أت��اه
وال��َخ��بَ��ْل ال��ُم��خ��اِم��ِر ال��داءِ م��ن ِش��ف��اءٌ وك��الُم��ه��ا ُك��ل��ث��ٌم إل��ي��ه وج��اءت
َج��َدْل وذا ِم��راءٍ ذا ول��ي��ٌد وك��ان ��ه ب��ح��قِّ ذاك ع��ن��د ول��ي��ٌد ف��أدل��ى
وب��ال��َك��َح��ْل م��ن��ه��ا ال��دَّلِّ ب��ُح��س��ِن ف��أدَل��ْت َك��ِح��ي��ل��ٌة وَع��ي��ٌن َدلٌّ ل��ه��ا وك��ان
ال��طُّ��َوْل ��َوِر ال��سُّ ف��ي ال��ل��ِه ق��ض��اءِ ب��غ��ي��ِر ل��ه��ا َق��ض��ى ح��ت��ى ال��ِق��ب��ط��يَّ ف��ف��تَّ��نَ��ِت
َع��َم��ْل ع��ل��ى ف��ي��ن��ا ال��ِق��ب��ط��يُّ اس��تُ��ع��م��َل َل��َم��ا ِع��ل��َم��ه يَ��ع��َل��م ب��ال��َق��ص��ِر َم��ن ك��اَن ف��ل��و
وال��َح��َوْل ال��ت��خ��اوُص ف��ي��ه وم��ا وك��ان تَ��خ��اُوٌص ل��ل��نِّ��س��اءِ يَ��ق��ض��ي ح��ي��َن ل��ه
َس��َع��ْل أو تَ��ن��ح��ن��َح يَ��ق��ض��ي ب��أْن ف��ه��مَّ ب��ح��اج��ٍة ك��لَّ��َم��ت��ه دلٍّ ذاُت إذا
َج��َل��ْل َش��خ��ِص��ه��ا خ��ال م��ا ش��يءٍ ك��لَّ يَ��رى ِل��س��انَ��ه والَك َع��ي��نَ��ي��ه وب��رََّق

يف وأنا النحنحة أو السعلة جاءتني لُربَّما [وهللا] هللا، أخزاه امللك: عبد فقال قال:
لذلك. فأردُّها قوله فأذُكر أ املتوضَّ

َحوشب: بن شهر يف قال ملا الشاعر أن أشياخه عن عدي بن الهيثم وزعم

َش��ه��ُر؟ ي��ا بَ��ع��َدك ال��ُق��رَّاءَ ي��أَم��ُن ف��م��ن ب��خ��ري��ط��ٍة دي��نَ��ه َش��ه��ٌر ب��اَع ل��ق��د

مات. حتى خريطة مسَّ ما
قلت: أنا. لقيت ما تغلب من أحٌد لقي ما ظريًفا: وكان تغلب، بني من رجل وقال

الشاعر: قال قال: ذاك؟ وكيف

أخ��واال م��ن��ه��ُم أك��َرُم ف��ال��زِّن��ُج ت��غ��ل��ٍب ف��ي خ��ئ��ول��ًة تَ��ط��ل��ب��نَّ ال
ِم��ث��ق��اال يَ��ِزْن ل��م ال��ت��ف��اُخ��ِر ي��وَم أح��س��ابَ��ه��ا ��َع��ت ج��مَّ تَ��غ��ِل��َب أنَّ ل��و
��اال ُج��هَّ تَ��راه��ُم ��دي��ِق ال��صَّ وع��ل��ى أع��داِئ��ه��م ع��ن ُح��َل��م��اءَ تَ��ل��ق��اه��ُم
األم��ث��اال وتَ��م��ثَّ��َل اْس��تَ��ه ح��كَّ ل��ل��ِق��رى تَ��نَ��ح��نَ��َح إذا وال��ت��غ��ل��ب��يُّ

حَككتُها. ما األفاعيُّ استي نهشت لو أن م ألتوهَّ إني وهللا
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واإلسالم الجاهلية يف الشعراء َمقامات يف كالم (46)

وتذكريهم عليهم مآثرهم لردِّه أحوج؛ إليه وهم الخطيب، من قدًرا أرفع الشاعر كان
الشاعر. من قدًرا أعظم الخطيب صار الشعر وكثُر الشعراء كثُر فلما بأيامهم؛

مدحوه، من قدر من فرفعوا ومدحوا هَجوه، من قدر من فوضعوا هَجوا والذين
التعرُّض َمخافة هجاهم من بعض عنهم وسكت فأفحموهم، عليهم فردُّوا قوم وهجاهم
والفرزدق جريٌر اإلسالم يف وهم عليهم، الرد عن بأنفسهم رغبًة هجاهم عمن وسكتوا لهم،

ُعبيدة. أبي قول هذا والنابغة. واألعىش وَطَرفة ُزهري الجاهلية ويف واألخطل،
ة. الرُّمَّ بذي وُخِتم القيس بامرئ ُفِتح الشعر أن العالء بن عمرو أبو وزعم

منهم الجاهلية ففي شيئًا؛ الرَّجز من يُحِسن وال القريض يُحِكم من الشعراء ومن
وَطَرفة الرَّجز، من يشء وله القيس فامرؤ يجمعهما من وأما واألعىش، والنابغة زهري
ذلك يف وهو الرَّجز عىل يقدر ال من اإلسالميني ومن أكثر. وقد ولبيد ذلك، كِمثل وله
والُعماني األرقط وُحميد النجم فأبو يجمعهما ومن وجرير، كالفرزدق القريض، يُجيد
والبَعيث الُكميت وكان والُخطب. واألرجاز القصيد يُحِكم هؤالء من وأقل بُرد. بن ار وبشَّ
الشعر يف ُمغلَّبًا كان إن يونس: وقال أخطبهم. البعيث وكان ُخطباء، ُشعراء اح والطِِّرمَّ

الغالب. فهو ُغلِّب قالوا وإذا الُخطب. يف ُغلِّب كان لقد
األسدي: مطري بن الحسني وقال

َم��ض��َج��ع��ا ل��ل��َم��ك��ارِم ُخ��طَّ��ت األرِض م��ن ُح��ف��رٍة َل أوَّ ك��ن��َت َم��ع��ٍن ق��ب��َر ف��ي��ا
أج��َدع��ا ال��َم��ك��ارِم ِع��رنِ��ي��ُن وأص��ب��َح وال��نَّ��دى ال��ُج��وُد م��ض��ى َم��ع��ٌن م��ض��ى ف��ل��م��ا
َم��رتَ��ع��ا َم��ج��راه ��ي��ِل ال��سَّ ب��ع��َد ك��اَن ك��م��ا م��وتِ��ه ب��ع��َد م��ع��روِف��ه ف��ي ِع��ي��َش ف��تً��ى
تَ��ت��َض��ع��َض��ع��ا ب��أْن َم��ع��ٍن م��ن َج��زاُؤك يَ��ُك��ْن وال ع��ن��ه ال��ع��بَّ��اِس أب��ا تَ��ع��زَّ
َس��ع��ى وم��ا أب��وَك أس��دى م��ا ِم��ث��ُل ل��ه ال��ذي وال ال اب��نَ��ه ك��ن��َت م��ن م��اَت ف��م��ا
وُظ��لَّ��ع��ا َص��ْرع��ى األذق��اِن ع��ل��ى ف��أض��َح��وا َض��الِل��ه��م م��ن ش��أَوه أُن��اٌس تَ��م��نَّ��ى

مزيد: بن يزيد يرثي األنصاري ُمسلم وقال

األخ��ط��اُر ُدونَ��ه تَ��ق��اَص��ُر َخ��ط��ًرا ض��ري��ُح��ه اس��ت��س��رَّ ب��بَ��رَدع��َة َق��ب��ٌر
يُ��ع��اُر ل��ي��س ال��دَّه��ِر ل��َع��م��ُر ُح��زنً��ا ب��ع��َده َم��ع��دٍّ ع��ل��ى ال��زم��اُن أبْ��ق��ى
األم��ص��اُر نُ��زَّاَع��ه��ا واس��ت��رَج��َع��ت ال��ِغ��ن��ى أح��الَس اآلم��اُل ب��َك ن��َف��َض��ت
واألوع��اُر ��ه��ُل ال��سَّ ع��ل��ي��ه��ا أثْ��ن��ى ُم��ْزن��ٍة غ��وادي ذَه��بَ��ت ك��م��ا ف��اذه��ب
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الرَّقايش: هاشم وقال

أق��واِم ب��ي��َن ح��ي��اٌة ال��ِع��ت��اِب وف��ي ُم��غ��ل��َغ��ل��ًة ع��ن��ي ِم��س��َم��ٍع أب��ا أب��ِل��ْغ
ام��ي ُق��دَّ األب��واَب يَ��ِل��ج��وا أْن ال��ح��قِّ ف��ي ل��ُه��ُم يَ��ُك��ْن ل��م ِرج��اًال َق��بْ��ل��ي ق��دَّم��ُت
ال��ذَّاِم َم��ن��زِل م��ن وأب��َع��َده��م َق��ب��ًرا أك��َرَم��ه��م ك��ن��َت وُق��ب��ٌر َق��ب��ٌر ُع��دَّ ل��و
ب��أق��واِم أدلُ��وه��ا َق��ص��ِرك ب��ب��اِب ع��َرَض��ت ح��اج��ٌة م��ا إذا ج��َع��ل��ُت ح��ت��ى

أخاه: يرثي الرياحي األُبريد وقال

ال��َف��ق��ُر َم��ت��نَ��ه يَ��ُؤْد ل��م م��اٌل ق��لَّ وإْن ال��ِغ��ن��ى ف��ي تَ��خ��رََّق اس��ت��غ��ن��ى ه��و إْن ف��تً��ى
ال��يُ��س��ُر ال��ُع��س��رَة يُ��دِرَك ح��ت��ى ال��ُع��س��ِر ع��ل��ى ف��ن��اَل��ه��ا األم��وِر َج��ِس��ي��م��اِت وس��ام��ى
األم��ُر َح��َزَب أو ال��ق��وِم رأُي ش��كَّ إذا ي��ن��ت��ظ��رونَ��ه ال��َع��زَّاءِ ف��ي ال��ق��وَم تَ��رى
ال��َق��ب��ُر غ��يَّ��َب ال��ذي ال��َم��يْ��َت أن��ا وك��ن��ُت ب��اق��يً��ا ال��ن��اِس ف��ي ال��ح��يَّ ك��ن��َت ف��َل��ي��تَ��ك
األج��ُر َس��رَّن��ي وإْن ف��ي��ه ل��ي األج��ِر م��ن اش��ت��ك��ى إذا اإلل��َه أس��ت��ع��ف��ي ك��ن��ُت ل��ق��د
ال��َح��ش��ُر؟ ِم��ي��ع��اُده ص��اَر ب��بَ��ي��ٍن ف��ك��ي��َف ل��ي��ل��ٍة بَ��ي��ُن ب��ه يَ��ن��أى أْن وأج��َزُع

ِعجل: بني من رجل أنشدني ُعبيدة: أبو وقال

ش��اِغ��لُ��ه بَ��ع��َدك م��اَت م��ن ع��ل��ى ف��أن��ت بَ��ك��ى م��ن َق��بْ��َل��ك ال��دَّم��َع أُِع��ي��ُر وك��ن��ُت
يُ��ن��اِزلُ��ه م��ن ب��إزاِئ��ه يَ��ُك��ْن ل��م ف��تً��ى وودَّع��وا ال��ُم��ِق��ي��ُم ال��ح��يُّ رَح��َل ل��ق��د
س��اِئ��لُ��ه ال��ح��ري��م��َة يَ��خ��ش��ى وال أذاه َدن��ا إذا م��ن��ه ال��ج��اُر يَ��خ��ش��ى يَ��ُك ول��م
ون��ائ��لُ��ه ال��ب��خ��ي��ِل ك��فُّ ُق��ِب��َض��ت إذا ��ه ك��فَّ يَ��ب��س��ُط ل��ل��م��ع��روِف ك��اَن ف��تً��ى

املنصور: فقال خطوه، يف فقاَرب املنصور جعفر أبي عىل زائدة بن َمعن دخل قال:
فيك وأرى قال: أعدائك. عىل قال: لَجْلد. وإنك قال: طاعتك. يف قال: سنُّك. َكِربت لقد

لك. هي قال: بقيَّة.

األشدق سعيد بن عمرو إىل امللك عبد كتاب (47)

بعد، أما عليه: خرج حني األشدق سعيد بن عمرو إىل مروان بن امللك عبد كتب قال:
إياك. التوفيق وخذالن منك، الُخدَع لتمكُّن عليك؛ الغضب عن تَِرصفني لك رحمتي فإن
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بها تدفع أال اعتدلت لو جديًرا كنت عزٍّا، بها تستفيد أن أطماعك َمتك وهَّ بأسباب نهضت
عنه واسترتت ترصيفه، الَحني مَلَك األماني، واستوطنته النظر، ُحسن عنه رحل ومن . ذالٍّ
غفلة، أسري أنه أسبابك، بِمثل ونهض سبيلك، سلك من يتبني قليٍل وعن أمره، عواقب
عواقب بك تحلُل لم ما عنك الصفح عىل تحمل والرحم ندم، ومغيض خدع، ورصيع

والسالم. وِسرت. كنٍف يف ارتدعت إن وأنت بك؛ اإليقاع عن وتزجر جهلك،

امللك عبد عىل سعيد بن عمرو رد (48)

أورثتك القدرة ورائحة البَغي، أفادك إياك النِّعم استدراج فإن بعد، أما عمرو: إليه فكتب
األسباب ضعف كان ولو سبيله، تركت ما إىل وندبت مثله، واقعت عما زجرت الغفلة،
ورصيع الغفلة، أسري َمن تتبني قليٍل وعن عزيز، ذلَّ وال سلطان، انتقل ما الطالب يؤيس

والسالم. منك. به أقَوم غريك عما دفعك مع عليك اإلبقاء عىل تعطف والرحم الخدع،

الوليد بن عمر إىل العزيز عبد بن عمر كتاب (49)

فإنك بعد، أما امللك: عبد بن الوليد بن عمر إىل العزيز عبد بن عمر كتب الحسن: أبو قال
وأترك مني أظلم وإن الظاملني، من أني وتزعم بالحميَّة، مالك أخذ عامًال أن تذُكر كتبت
نية ذلك يف له تكن لم املسلمني، جيوش من جيش عىل سفيًها صبيٍّا رك أمَّ من هللا لعهد
وأُمك الوليد، بن عمر فأنت ألنت؛ هللا لعهد وأترك مني أظلم وإن لولده. الوالد حب إال
الِبطان َحْلقتا التقت قد لو أْن ُرَويدك حوانيتها. يف وتطوف حمص دور تدخل صنَّاجة
هَممت قد أني مع الطريق، ثنيَّات رِكبتم فطاملا البيضاء؛ ة امَلحجَّ عىل بيتِك وأهَل لحملتك

والسالم. عليك. املصائب أعظم من أنها أعلم فإني دالدلك؛ يحلق من إليك أبعث أن

لُوالته امللك عبد مراقبة ِشدَّة (50)

أن فبَلغه لُوالته، د التعهُّ وكثري اليقظة، شديد مروان بن امللك عبد كان الحسن: أبو قال
هديَّة أقِبلَت له: قال عليه دخل فلما إليه، بإشخاصه فأمر هديًة، قِبل عماله من عامًال
أفضل عىل ورعيَّتك موفور، وَخراجك عامرة، بالدك املؤمنني، أمري يا له: قال ولَّيتُك؟ منذ
قِبلت كنت لنئ قال: نعم. قال: ولَّيتُك؟ منذ هدية أقِبلَت عنه، سألتك فيما أجب قال: حال.
يُستكفاه يكن لم ما استكفيته أو مالك من ال ُمهِديك أنلَت ولنئ للئيم. إنك تُعوِّض ولم
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اتَّهمك ما وقِبلت مالك، من إليك امُلهدي تُعوِّض أن مذهبك كان ولنئ خائن. لجائٌر إنك
فيمن وما لجاهل. إنك عملك، أهل فيك وأطمع عائبك، لسان وبسط استكفاك من عند به

عمله. عن ياه نحَّ ُمصطنَع جهل أو خيانة أو دناءة من فيه يخُل لم أمًرا أتى
أيها فقال: مكة عىل وهو سفيان أبي بن لُعتبة أعرابي عرض الحسن: أبو قال
من شيخ قال: فقل. أسمعَت قال: أخاه. يا قال: تُبعد. ولم به لسُت قال: الخليفة.
ووطأة الِعيال، كثرة إليك ويشكو بالخئولة، ويختصُّ بالعمومة، إليك يتقرب عامر بني
أستغفر قال: بؤسه. عنه ويرصف يسعه ما وعندك رض، وتراُدف فقر، وِشدة الزمان،
عنك. بإبطائي يقوم إليك إرساعي وليت بِغناك، لك أمرت قد عليك، وأستعينه منك، هللا
إىل ُجرًما وأكثرهم أعدائهم، إىل ذنوبًا الناس أقل هم قوًما: يعيب أعرابي وقال

الفحشاء. عىل ويُفطرون املعروف، عن يصومون أصدقائهم،
من عند الرأي كان إذا عنه: تعاىل ريضهللا الصدِّيق بكر ألبي ُمرار بن اعة ُمجَّ وقال
األمور. ضاعت يُنفقه، ال من عند املال وكان يستعمله، ال من عند والسالح منه، يُقبَل ال
تنعقد فما له، ِريضت والقلوب األلُسن كأن فقال: رجًال أعرابي نعت قال: األصمعي

بثنائه. إال تنطق وال وده، عىل إال
وتعليل. َمْطل اللئيم ووعُد وتعجيل، نقد الكريم وعُد أعرابي: وقال

وانتهت الحاجة، ساَقته البادية أهل من رجل فقال: العزيز عبد بن عمر أعرابيٌّ أتى
عمر. فبكى غًدا. مقامي عن يسألك وهللا الفاقة، به

الشاعر: وقال

واِف��ُره ال��دَّه��ُر وال ُم��ب��ِق��ي��ه ال��بُ��خ��ُل ف��ال وِص��ي��ان��ًة ًة ُع��دَّ م��اًال يُ��ب��ِق وم��ن
ك��اِس��ُره ف��ال��دَّه��ُر ال��دَّه��ِر ُع��وَد ل��يَ��ك��ِس��َر يُ��ِع��دُّه ص��ل��ي��ٍب ُع��وٍد ذا يَ��ُك وم��ن

أغنى أنا بل إياس: فقال منك. أغنى أنا معاوية: بن إلياس الوليد بن أبان وقال
مؤنتك، عن يفُضل ال كسبك إن قال: أمواًال، وعدَّد وكذا؟ كذا ويل وكيف أبان: قال منك.

مؤنتي. عن يفُضل وكسبي
ِعرضه. عىل عامله الرجل حاجب يُقال: وكان

أحقَّ ما قالت: ثم عليه، مت وترحَّ ميتًا ضت غمَّ أعرابية امرأًة رأيت الحسن: أبو وقال
بساحته، الحلول قبل لنفسه النظر عن يعجز أال النَِّظرة، له وأُطيلت العافية، أُلبس من

نفسه! وبني بينه والحيالة
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خري هو من عىل ابنك أتُقدِّم يزيد: البنه يُبايع أن أراد حني ملعاوية الزُّبري ابن وقال
رفع هللا إن الزبري: ابن قال بيتك. فوق بمكة بيته إن نفسك؟ تريد كأنك قال: منه؟

بلتعة. أبي بن حاطب وبيت صدقت، معاوية: قال َرَفع. مما فبيتي بيوتًا؛ باإلسالم
عليك، حقي صغري يُذهب ال عيلَّ حقك عظيم إن فقال: أباه أعرابي عاتَب وقال:
االعتداء. لك يحلُّ ال أقول: ولكني سواء، أنَّا أزعم ولست إليك، بِمثله أمتُّ به إيلَّ تمتُّ والذي
تَغُررهم ولم التجاِرب، وأحكمتهم الحكمة، بَتهم أدَّ فقال: قوًما رجل مدح قال:
آجالهم، به الناس قطع الذي التسويف عنهم ورحل الهلكة، عىل امُلنطوية السالمة

بالفعال. وشفعوه املقال، فأحسنوا
مع الِكْرب من العلماء عند أحمد والبخل السخافة مع التواضع الحكماء: بعض وقال
حسنتنَي. صاحبه من أفسد بعيٍب وأفِظع سيئتنَي، عن ت عفَّ بحسنة فأعِظْم واألدب؛ السخاء
جماًال، العني يمأل كان لقد عليه، هللا رحمة فقال: لك. صديق مات لرجل: وقيل
قليًال يُعطى، وال ويُعطي يُغىش، فال ويُخىش يُخىش، فال يُرجى كان ولقد بيانًا، واألذن

ضمريه. للصديق سليًما حضوُره، الرش لدى
الِفصاح، واأللُسن حاح، الصِّ والعقول باح، الصِّ الوجوه أين فقال: ليسأل أعرابي وقام

هذا؟ مقامي من تُعيذني الِفساح، والصدور الرِّباح، واملكارم اح، الرصِّ واألنساب
وأنفذ قدره، وأعظم ِذكره، وأبعد صدره، أفسح كان ما فقال: رجًال بعضهم ومدح
اآلباء. وكرم اإلناء، وِعظم الَغناء، سعة مع عرفه، من صفقة وأربح رشفه، وأعىل أمره،

عِلمتك ما وهللا صوحان: بن لصعصعة عنه تعاىل هللا ريض طالب أبي بن عيل وقال
هللا فجزاك وأنت صعصعة: فقال خريًا. هللا فجزاك املؤنة؛ قليل املعونة، لكثري أنك إال

عظيم. عينك يف وهللا عليم، باهلل عِلمتك ما فإنك ذلك؛ أحسن

العبَّايسالبنه صالح بن امللك عبد وصية (51)

حلُم من فإن احلُم؛ بُني، أي فقال: له ابنًا صالح99 بن امللك عبد أوىص الحسن: أبو قال
مطيَّة بك تجمح وال للقلوب. عمارة لقاءهم فإن الخري؛ أهل والَق ازداد. م تفهَّ ومن ساد،

عبد أبا يُكنى عبَّاس، بن هللا عبد بن عيل بن صالح بن امللك عبد هو صالح: بن امللك عبد 99

الشام ويل ثم للرشيد، الصوائف وقاد املدينة ويل ُوالتهم، ء أجالَّ ومن العباسيني ُعظماء من كان الرحمن.
لألمني. والجزيرة
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امِلزاح القلب. يعصم املكروه عىل والصرب لك، امُلناسب والصاحب أعتبَك، َمن وفيُّك اللَّجاج.
يُثمر واالقتصاد اإلرساف، مع الكثري من خريٌ الكفاف مع التدبري وُحسُن الضغائن، يُورث
كل وما الحسد، املرء صِحب ما ورشُّ القناعة، الحظ ونِْعم الكثري، يُبري واإلرساف القليل،
الطلب من خري والياس قصده، البصري وأخطأ رشده، العميُّ أبرص وربما تُصان، عورة
يف وأجِمل الطلب، يف ارُفق الفجور. مع الغنى من خريٌ الِحرفة مع والعفة الناس، إىل
بُمحتاج، ُملحٍّ كلُّ وال بُمنِجح، طالب كل ليس َحَرب. إىل جر قد طلٍب ُربَّ فإنه امَلكسب؛
تكن ال بَلواه. أِمنَت من وفاِكْه ُعتباه، رَجوت من عاِتْب هللا. من نصيبه ُغِبن من واملغبون

جاللته يف املثال نادر وكان وخطبائهم، الناس أفصح من وكان أنس. بن مالك وعن أبيه عن حدَّث
فقال: عماله؟ بني من املدينة الرشيد ه والَّ كيف الربمكي: خالد بن ليحيى قيل وصيانته. قدره وعظيم
حجره. يف القاسم ولده الرشيد جعل وقد ِمثله. العبَّاس بني يف أن ويُعلمهم قريًشا به يُباهَي أن أحبَّ
معهما: للقاسم العهد عىل ه يحضُّ امللك عبد قال بعده، بالوالية واملأمون األمني ولَديه إىل الرشيد عهد وملا

َس��ع��دا ك��ان ن��ج��ًم��ا ك��ان ل��و ال��ذي ال��م��ِل��ُك أيُّ��ه��ا ي��ا
َزنْ��دا ال��ُم��ل��ِك ف��ي ل��ه واْوِق��ْد بَ��ي��ع��ًة اع��ق��ْد ل��ل��ق��اس��ِم
َف��ْردا ال��َع��ه��ِد ُوالَة ف��اج��ع��ل واح��ٌد ف��رٌد ال��ل��ُه

يف وله َخْطب. بعد عنه ريض ثم له فتنكَّر الرشيد عند واٍش به وىش ثم معهما، إليه الرشيد فعهد
فقال: املوصيل إبراهيم بن إسحاق حكاها روايٌة الرضا هذا

يومنا، بقيََّة شأننا يف ونأخذ ونتغنى جميًعا نخلَو حتى منزله إىل الربمكي يحيى بن جعفر دعاني
لتربُزنَّ وقال: الجواري بإخراج وأمر فطِعمنا، بالطعام ودعا ثيابنا طَرحنا منزله إىل ِرصنا فلما
فتخلَّق بخلوق ودعا فلبسه، حرير بقميص دعا الرشاب ُوضع فلما منه. تحتشمن من عندنا فليس
ألحد يأذن بأال وأمره إليه فتقدَّم بالحاجب دعا ثم وأغنِّيه، يغنِّيني وجعل ذلك، بِمثل دعا ثم به،
فيه وتقدَّم ذلك يف واحتاط مشغول، أنه أعلمه املؤمنني أمري رسول جاء وإن كلهم، الناس من
به يأنس كان رجًال يعني — له فأذَنوا امللك عبد جاء إن قال: ثم والخدم، اب الُحجَّ جميع إىل
السرت، ُرفع إذ عجيبة سارَّة حالٍة لعىل إنا فوهللا شأننا. يف أخذنا ثم — خلواته ويحرض ويُمازحه
به يأنس الذي وبني بينه يفرِّق ولم الحاجب وغلط أقبل، قد الهاشمي صالح بن امللك عبد وإذا
االمتناع ويف ف والتقشُّ القدر جاللة من الهاشمي صالح بن امللك عبد وكان — يحيى بن جعفر
عنده أو معه يرشب أن به اجتهد قد املؤمنني أمري وكان جليل، أمٍر عىل املؤمنني أمري منادمة من
وكاد صاحبه، إىل ينظر منا كلٌّ أقبل ُمقِبًال رأيناه فلما — لنفسه رفًعا ذلك يفعل فلم قدًحا
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ومن َمذهبه، أضاَق الحق عن نأى ومن أَرب. غري إىل اءً مشَّ وال َعَجب، غري من ِمضحاًكا
يف سعى إنما فإنه َظَلمك، من ظلم عليك يكُربنَّ ال لباله. أنعم كان حاله عىل اقترص
عادة، الخري فإن أحسنَه؛ ُخلُق كل من لها ْ وتخريَّ ماح، السَّ نفسك وعوِّد ونفعك. ته َمرضَّ

نحن الذي الرواق إىل صار إذا حتى نحونا فأقبل حالنا، الرجل وفِهم غيًظا. ينشقَّ أن جعفر
بالطعام جعفر له فدعا شيئًا. أطِعمونا قال: ثم جانبًا، طيلسانه مع بها فرمى قلنسيته نزع فيه
فأخذ فيه نحن الذي املجلس إىل أقبل ثم فِرشبه، برطٍل دعا ثم فطِعم، وغيًظا، غضبًا ُمنتفخ وهو
حرير بقميص دعا ثم ادخل. جعفر: له فقال فيه. أنتم فيما أِرشكونا قال: ثم الباب بعضادتَي
وهللا فكان ليغنِّيَنا اندفع ثم أرطال، عدة ِرشب حتى ورطل برطل دعا ثم وتخلَّق، فلِبس وخلوق
ارفع له: فقال إليه التفت به كان ما عنه ي وُرسِّ جعفر نفس طابت فلما ِغناءً. جميًعا أحسنَنا
أمري له: قال حتى عليه يُلحُّ يََزل ولم لتفعلن. فقال: حوائج. موضع هذا ليس فقال: حوائجك.
حوائجك. فهاِت عنك، ريض قد املؤمنني أمري فإن قال: اه. ترتضَّ أن فأُحبُّ واجد، عيلَّ املؤمنني
أربعة هذه قال: فادح. َديٌن عيلَّ قال: لك. أقول كما حوائجك ارفع قال: حاجتي. كانت هذه فقال:
إعطائك من يمنعني لم فإنه الساعة، منزيل من فاقبضها تقبضها أن أحببت فإن درهم؛ ألف آالف
املؤمنني أمري مال من تُحمل حتى لها ضامن ولكني ِمثيل، يصلك أن عىل يجلُّ قدرك أن إال إياها
ِمرص املؤمنني أمري ه والَّ قد قال: ِباسمه. ينوِّه حتى املؤمنني أمري تُكلِّم ابني، قال: أيًضا. فَسل غًدا؛
امللك عبد بن إبراهيم هو مرص توىلَّ والذي (قلت: درهم ألف ألَفي ومَهرها العالية بنته وزوَّجه
تكن لم أصبحت فلما جعفًرا. أعني الرجل. سِكر قد نفيس: يف فقلت إسحاق: قال صالح). بن
القايض يوسف أبو وإذا جلبة، الدار يف ووجدت بكَّر، قد وإذا الرشيد، دار حضور إال ة همَّ يل
امللك: لعبد الرشيد فقال الرشيد، عىل فدخال وابنه صالح بن امللك بعبد ثم بهم، دعا قد ونظراؤه
من فاقِبضها درهم ألف اآلالف بأربعة لك وأمر عنك، ريض وقد عليك واجًدا كان املؤمنني أمري إن
املؤمنني، أمري بنت العالية زوَّجته قد أني اشهدوا فقال: بابنه دعا ثم الساعة، يحيى بن جعفر

مرص. وولَّيته مايل، من درهم ألف ألَفي عنه وأمهرتها

ما له فحكيت املؤمنني أمري عىل بكرت فقال: الخرب عن سألته يحيى بن جعفر خرج فلما إسحاق: قال
قلت ثم به، وُرسَّ لذلك فعِجب صنع، وما امللك عبد دخول له ووصفت حرًفا، حرًفا فيه كنَّا وما منا كان
وأمر بضمانك. له أوِف قال: فأعلمته. هو؟ ما فقال: ضمانًا. املؤمنني أمري يا عنك له ضِمنت قد له:

الربيع. بن الفضل عند فحبسه له، وتنكَّر الرشيد عليه غضب ثم رأيت، ما فكان بإحضاره
له: متنكِّر وهو الرشيد إىل وكتب

ِخ��ل��ُو ص��اح��ِب��ه َش��ج��ِو م��ن ام��رٍئ وك��لُّ َش��ج��ُو ل��ك��م ول��ي��س َش��ج��ٌو ل��ي َي أِخ��الَّ
نَ��ح��ُو؟ ل��َم��رض��اِت��ك��م م��ا أُن��اٌس وأن��ت��م ِرض��اك��ُم أب��غ��ي األرض نَ��واح��ي أيِّ م��ن
ع��ف��ُو ع��ن��َدك��م ك��ان أس��أن��ا إْن وال تَ��ع��ِرُف��ون��ه ب��ه ن��أت��ي َح��س��ٌن ف��ال
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ولقاح الرس. ِكتمان الثقة ومن البخل. آية والتعلُّل املقت، آية والصدود َلجاجة، والرش
والرشف األبدان، راحة والقناعة العقل، يف زيادة التجاِرب وطول العلم، دراسة املعرفة
يُستخرج وبالِحلم الحكمة، تُستخَرج بالعقل وَفتْقه. الكالم َرتْق معرفة والبالغة التقوى،

إليه وكتب أحسن. فقد رواها كان وإن أحسن، فقد قالها كان إن وهللا قال: الرشيد عليها وقف فلما
السجن: من

وال��واِرُد ال��ص��اِدُر يَ��ش��ك��ُره ال��ذي ال��م��ؤِم��ِن��ي��ن ألم��ي��ِر ُق��ْل
واِح��ُد ال��ورى ف��ي ِم��ث��ل��ي ل��ك م��ا َف��ض��ِل��ه ف��ي األم��الِك واح��َد ي��ا
ال��ح��اس��ُد زع��َم ق��د ك��م��ا ��ا ح��قٍّ ل��ي ذن��َب وال ذن��ٌب ل��ي ك��ان إن
وال��ج��اِح��ُد ال��ُم��س��ِل��ُم ب��ه ف��اَز ف��ق��د ع��نِّ��ي َع��ف��ُوك يَ��ِض��ْق ف��ال

السجن: يف وهو شعره ومن
أح��ل��ي وال أم��رُّ ال ف��ي��ه��م وأنِّ��َي أح��بَّ��ت��ي ل��ف��ق��ِد س��ج��ن��ي س��اءَن��ي ل��ئ��ن
ذُلِّ��ي وم��ن ِح��ج��اب��ي م��ن أت��ش��كَّ��ى وم��ا ل��ق��اِئ��ه��م ب��تَ��رِك ِع��زِّي َس��رَّن��ي ف��ق��د

عجيب كالٌم امللك ولعبد الشام. عىل له وعقد الرشيد وفاة بعد األمني أطلقه حتى َمحِبسه يف يزل ولم
بقاءَ الحقد كان إن فقال: حقود. أنك يزعم هللا عبد أخاك إن له: قيل مدحه. من أول وهو الحقد، يف

لباقيان. عندي إنهما ألهلهما والخري الرش
ُش��ْك��را وال ح��م��ًدا ال��نَّ��ع��م��اءِ ل��دى ل��دي��ه تَ��ِج��ْد ل��م ال��وت��َر يَ��ح��ق��ِد ل��م ام��رٌؤ م��ا إذا

قوله: الرُّومي ابن أخذ هنا ومن

وال��ف��رِض ال��ق��رِض م��ن تُ��س��دي م��ا ��ي��ك ت��وقِّ س��ج��يَّ��ٌة ال��رِّج��اِل س��ج��يَّ��اِت وخ��ي��ُر
بَ��ع��ِض إل��ى يَ��ن��ت��ِس��ب��َن ال��س��ج��اي��ا وب��ع��ُض ال��ف��ت��ى ف��ي ��ك��ِر ال��شُّ تَ��وءَُم إال ال��ح��ق��ُد وم��ا
ال��ق��رِض َح��س��ِن ع��ل��ى ش��ك��ًرا تَ��رى ف��ثَ��مَّ إس��اءٍة ذي ع��ل��ى ح��ق��ًدا تَ��رى ف��ح��ي��ُث
أرِض م��ن ن��اه��ي��ك ف��ه��ي ف��ي��ه��ا ال��بَ��ذِر م��ن زارٌع أن��ت م��ا ري��َع أدَّت األرُض إذا
نَ��ق��ِض ذو ال��دَّه��ِر آِخ��َر وت��ًرا ل��ي��ن��ق��َض يَ��ُك��ْن ل��م ال��ُم��س��ت��ك��نَّ��اُت ال��ح��ق��وُد ول��وال

وتصاَغرَت عليك تكربَّ إال قط أحًدا استرشَت ما قال: لالستبداد. واحتجَّ الشورى ذمَّ من أول امللك وعبد
الصدور، يف َمهيب العيون، يف ل ُمبجَّ صاحبه فإن باالستبداد؛ فعليك الذلة؛ وداخلتك العزة وداَخلته لديه،
الصغري، ويستحقرك أركانك، بك وتخف شأنك، فيتضعضع العيون؛ حقرتك العقول إىل افتقرت وإذا

١٩٦ه/٨١١م. سنة األمني أيام أواخر يف مات الكبري. بك ويستخف
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ومن بعًضا. بعضه نقض ما القول رش البحور. رِكب األمور، يف ر شمَّ ومن العقل. َغْور
الغاية، أدرك ٍة تامَّ بإرادٍة النظر أطال من القريب. ومَقته البعيد، حِذره بالنميمة سعى
اجتمعت اقتصد ومن عليه، انترشت األمور يف أرسف من ضاع. نفسه يف تَوانى ومن
تُورث الفهم مبادرة ابتدائه. من أحَمُد األدب غبُّ لألمور. الضياع تُورث واللجاجة له،
ملن تُنِصت وال عليك، بوجهه يُقِبل ال من تحدِّث ال العي. يُعقب االستماع سوء النسيان.
ر. تأخَّ إال عاجٌز وقلَّ استأثر، إال مالٌك قلَّ ُهجنة. للرجل البالدة إليك. بحديثه ينمي ال
الطُّعمة سوء الحظ. اجتالب يُورث عليها واإلقدام العجز، يُورث األمور عن اإلحجام
قرين والجسارة الِحرمان، قرين الهيبة الدين. ويمحق الوجه، ويُخِلق الِعرض، يُفسد
آثَرك. من وصفيُّك لك، وىف من ورشيكك عاتَبك، من وأخوك أنصفك، من وفيُّك الظَّفر.
ِجماع الحرسة. يُورث الفرصة وَفوُت الندامة، يُورث الشهوة اتباع العقوق. االعتداء أعدى
ال فإنك الرغائب؛ إىل ساَقتك وإن دنية كل عن نفسك أكرم للرِّفق. التأتِّي األدب أركان
نفسك من واستبِق فيَمَللنك، النساء تُباعد ال ِعوًضا. ونفسك دينك من تبذل بما تجد
املرأة تُملِّك ال انكسار. عىل منك يطَّلعن أن من خري اقتداٍر ذو أنك يَرين إن فإنهن بقية؛

معها. عليك لها شفعت من فتميل لغريها الشفاعة
يف هللا إىل الحق وأدَّيت النصيحة، ومحضتك الوصية، لك اخرتت قد إني بني، أي

قك. موفِّ وهللا بها، والعمل بأحسنها األخذ تُغفلن فال تأديبك؛
فقال: بنفسه، يكيد وهو عينَيه ففتح ابنته، فصاحت منَّا رجل احترض الغنوي: قال

ال��َح��ِن��ي��ُن يُ��رِج��ُع��ه ل��ي��َس تَ��ولَّ��ى ش��ي��ئً��ا إنَّ ل��ِك أب��ا ال َع��زاءً

الشعراء: بعض قال

وأك��َرم��ا ب��ال��طِّ��ع��اِن ب��أوف��ى ول��ك��ْن م��ن��ه��ُم ب��أك��ث��َر ق��تَ��ْل��ن��اه��م إْن وم��ا

بعدوِّك. فألِحقه صديقك من رجاؤك انقطع إذا يُقال: كان قال: املدائني
ته َمرضَّ يف سعى فإنما َظَلمك؛ من ُظْلم عليك يكربنَّ ال صالح: بن امللك عبد وقال

ونفعك.
الرشف. مصائد أحد التواضع الزبري: بن مصعب وقال

أراد ربما فإنه األحمق؛ ومؤاخاة إياك عنه: تعاىل هللا ريض الخطاب بن عمر وقال
ك. فرضَّ ينفعك أن
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امللوك، يف يق الضِّ غريهم؛ يف منها أقبَُح فيهم هي عرشٍة يف عٌرش يقولون: وكانوا
يف والغضب الُقضاة، يف والكذب العلماء، يف والحاجة األحساب، ذوي يف والغدر
البؤس، أهل يف واالستهزاء األطبَّاء، يف واملرض الكهول، يف والسفاهة األلباب، ذوي

األغنياء. يف ح والشُّ الفاقة، أهل يف والفخر
حصريه، وظهر فريره، وذبل ضموره، انتهى قد فقال: فرًسا األعراب بعض ووصف

الذئب. بَعُجز ويُدِبر األسد، بزور يُقبل شاكلته، واسرتخت غروره، وتفلقت
والرشاب، الطعام من وامتنع شديًدا، َجزًعا عليه فجِزع عيل بن لسليمان ابن ومات
نزل عليكم فقال: منصور بن يحيى عليه فدخل بذلك، يحفل فال يُعزُّونه الناس وجعل
ولسَت بُسنَّته، أعرف فأنتم ملسو هيلع هللا ىلص؛ هللا رسول كان ومنكم بفرائضه، أعلم فأنتم هللا؛ كتاب
قال: هاِته. قال: شعر. من ببيت أعزِّيك ولكني ِعَوج، من يُقوَّم وال َجْهل، من يُعلَّم ممن

َغ��دا أو ال��ي��وَم داِره ف��ي أُس��اِك��نُ��ه أنَّ��ن��ي ال��َوج��ِد م��ن أل��ق��ى م��ا َن وه��وَّ

الغداء. ُغالم، يا فقال: فأعاد، أعد. قال:
كفاف؟ من ُمواٍس أو بفضل، عائٍد من هل فقال: مكة طريق يف أعرابي دعا قال:

فنضيع. الناس إىل وال فنعجز، أنُفسنا إىل ِتكْلنا ال اللهم فقال: عنه فأمسك
فقال: جعفر، أبو مات حني يونس حلقة إىل األحمر خَلف جاء الحسن: أبو قال

َط��بَ��ْق ِب��ن��ُت ب��نُ��ك��ِره��ا ط��َرَق��ت ق��د

فقال: ماذا؟ يونس: له فقال

ال��َع��نَ��ْق َض��ْخ��َم َخ��ب��ًرا ��روه��ا ف��ذمِّ

فقال: هذا؟ وما يونس: فقال

ال��ِف��َل��ْق م��ن ِف��ل��ق��ٌة اإلم��اِم م��وُت

فرسك؟ سنُّ ما بالل، يا يوًما: له فقال بالًال يكذب أن رجٌل أراد الحسن: أبو قال
موضًعا قال: تنزل؟ فأين قال: استطاع. ما يحرض قال: َجريُه؟ فكيف قال: َعْظم. قال:

أبًدا. أتعنَّتك ال الرجل: له فقال ِرجيل. فيه أضع
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قال: عليكم. السالم فقال: له، امرأة يُخاصم القايض رشيح عىل رجل ودخل قال:
هذا. بلدكم إىل قِدمت وإني قال: سحيق. بعيٌد قال: الشام. أهل من رجل إني قال: وعليكم.
غالًما. ولدت وإنها قال: والبنني. بالرِّفاء قال: امرأة. تزوَّجت وإني قال: َمقدم. خريَ قال:
وقد قال: أْمَلك. الرشط قال: َصداقها. لها رشطت كنت وقد وقال: الفارس. ليَهِنك قال:
فعلت. قد قال: بيننا. فاقِض قال: بأهله. أَحقُّ الرجل قال: بلدي. إىل بها الخروج أردت
معي. يتغدَّى من اطلبوا فقال: غداؤه وحرض فأصحر، يوم ذات اج الحجَّ وخرج قال:
قال: األعرابي. أيُّها هلمَّ قال: عليكم. السالم فقال: به، فأُتي َشملة، يف أعرابي فإذا فطلبوا
فأنا الصوم إىل ربي هللا دعاني قال: هو؟ ومن قال: فأجبته. منك أكَرُم هو من دعاني قد
فأفِطِر قال: منه. أحرُّ هو ليوٍم صمُت قال: الحار! اليوم هذا ِمثل يف وصوم قال: صائم.
قال: إليه. ذاك ليس قال: غد؟ إىل أعيش أني األمري يل ويضمن قال: غًدا. وُصم اليوم
وال خبَّازك طيَّبه ما قال: طيِّب. طعاٌم إنه قال: إليه؟ ليس بآِجل عاجًال يسألني فكيف
أخِرجوه. كاليوم! رأيت إْن باهلل اج: الحجَّ قال العافية. قال: طيَّبه؟ فمن قال: طبَّاخك.

له: فقال رجل فلِقيَه مكة، إىل عائًدا صوحان بن صعصعة خرج عمرو: أبو قال
فوق قال: السماء. عنيت إنما قال: أريضة. عريضًة قال: األرض؟ تركت كيف هللا، عبد يا
وفوق الخرضاء، تحت قال: السحاب. أردت إنما هللا، سبحان قال: البرص. ومدى البرش،
أحيا وُمِطرنا الوبر، وبلَّ الُقرت، ومأل األثر، عفا قد قال: املطر، أعني إنما قال: الغرباء.

ملسو هيلع هللا ىلص. مهدي رجل ة أمَّ من إنيس، بل قال: ِجنِّي؟ أم أنت إنيسٌّ قال: املطر.
ار: بشَّ وقال

َق��ِري��ِن ل��ل��ص��اِل��ِح��ي��ن َم��ِل��ٍك إل��ى ص��اِح��ب��ي ��ل��ُت ح��مَّ ال��َع��ص��ِب ك��بُ��رِد وح��م��ٍد

أيًضا: وقال

وَق��َواِم واض��ٍح ب��َوج��ٍه تَ��ُروُق ح��دي��ثُ��ه��ا ال��رِّي��اِض ك��نُ��وَّاِر وِب��ك��ٍر

امللك عبد إىل اج الحجَّ من كتاب (52)

لم أنه املؤمنني أمري نُخِرب فإنا بعد، أما مروان: بن امللك عبد إىل يوسف بن اج الحجَّ وكتب
الطشِّ من األرض وجه بلَّ ما إال إيَّانا، هللا ُسقيا عن أُخربه كتبت منذ وابٌل أرَضنا يُِصب
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أعاصري نواحيها يف وثارت واغربَّت،101 واقشعرَّت األرض ُدِقعت حتى والرَّذاذ،100 والرشِّ
واعتزازها102 األرض شدة من بأيديهم حون الفالَّ وأمسك تُرابها، من األرض ِدقاق تذرو
املطر، ُقحوط عند أهلها ظنُّ سيئ تنكُّرها، وشيٌك ها، تغريُّ رسيٌع أرٌض وأرضنا وامتناعها،
أعقبته ثم ُمتمًرصا،103 ُمتقطًعا ِزبِرًجا فأثارت الجمعة، يوم بالَقبول هللا أرسل حتى
حتى ه، متمرصِّ وجمعت ُمتقطِّعه، وألََّفت َجهامه، عنه فَطحَطحت104 السبت يوم مال الشَّ
عوائده واعتدت رواعُده، قريبًا ُمْرثعنٍّا105 جونًا وكان وطحا، وطما فاستوى، انتضد
شآبيب ارتدفته شؤبوٌب107 أردف كلما بعًضا، بعضه يرُدف ُمنسِجل106 ُمنهِمل بوابٍل

الِعراض.108 يف َوْقعه لشدة
عاب، الشِّ وسدَّ اليَباب، مأل قد القطن ِقَطع بِمثل ترمي وهي املؤمنني أمري إىل وكتبُت
وهو قنطوا، ما بعد من رحمته ونرش غيثه، أنزل الذي هلل فالحمد ساٍق؛ كلُّ منها وسقى

والسالم. الحميد. الويلُّ
غري نكون أن ونرجو والتبيني»، «البيان كتاب من ألَّفناه ما آِخُر هللا أبقاك وهذا
أردنا، التي الحال عىل وقع فإن تأليفه؛ من وأردناه صنعته، من اخرتناه فيما ين مقرصِّ
يف نا قرصَّ فما بخالفها وقع وإن تأييده، وُحسن هللا بتوفيق فذلك لنا، أمَّ التي وباملنزلة

أعلم. وتعاىل سبحانه وهللا التوفيق، ُحِرمنا ولكن االجتهاد،

والتبيني، البيان كتاب من الثالث الجزء (تم
وآخًرا.) أوًال الحمد وهلل الكتاب، تم وبتمامه

املطر. صفات من والرذاذ: والرش الطش 100
عليها. كان نبات كل منها زال واغربت: واقشعرت دقعت 101

اشتدادها. اعتزازها: 102
متمزًقا. متمًرصا: 103

ومزَّقت. فرَّقت طحطحت: 104

دراًكا. جوًدا مرثعنٍّا: 105

منهمر. منصبٌّ منسجل: 106

املطر. من دفعة شؤبوب: 107

أعلم. وتعاىل سبحانه وهللا األودية، العراض: 108
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وبعد، توفيقه. وجميل تيسريه، ُحسن عىل هلل الحمد السندوبي: أحمد بن حسن يقول
الجاحظ بحر بن عمرو عثمان ألبي والتبيني» «البيان كتاب مراجعة من الفراغ كان فقد
حواشيه، وتعليق ُمشِكالته، من الجم وإبانة عباراته، من الكثري وتحقيق الثالثة، بأجزائه
ورءوس الِفَرق، وُزعماء املعتزلة، شيوخ وفيهم رجاالته، من بالجمهور والتعريف
وثِقات والنُّساك، والزُّهاد الوُعاظ، وسادة الفاتحني، وُعظماء القادة، وِكبار الخوارج،
ُمدَمجاته، لت فصَّ وقد سابق، إليه يسبقني لم مما الشعراء، من وجمهرة والرُّواة، السند
عناوينه، من الالزم ووضعت كلماته، من امُلبَهم وضبطت إشاراته، من امُللتِبس وخلَّصت
٢٦ /١٣٤ سنة شعبان ٢٥ السبت مساء يف الجميل الطبع من امَلعِرض هذا يف وعرضته

١٩٢٧م. سنة فرباير
طبعاته، من سبق ما عىل اطالع له وكان الطبعة، هذه يف النظر يُنعم ومن هذا،
عىل الكثري. اليشء املجهود، من أمرها يف وعانيت الجهود، من فيها بذلت قد أني يعرف
رضاء إال قصدت وما أمره، حقر أو خطره، جلَّ مخلوق إرضاء ذلك يف حاولت ما أنني
فله عه؛ أتوقَّ أُكن لم ما الشأن هذا من يل ويرسَّ وأعانني قني، وفَّ الذي وهو وحده، هللا

ق. وفَّ ما عىل والشكر ، يرسَّ ما عىل الحمد
ُروي ما إىل العبارات بعض إيضاح يف لجأت ما كثريًا أنني املطَِّلع ِعلم يف وليكن
اطِّراد يف األدبي الذوق وإىل الخاص، محفوظي وإىل األثبات، عن وتواتر الثقات، عن
أسلوبها يستقيم أن يمكن ال ثناياها يف كلمات الُجمل بعض إىل أضيف فكنت السياق؛
هذه من وضعت ما أترك لم هذا مع أنني غري بها، إال معناها من الصحيح تؤدَِّي أو
،[ ] هكذا معقوَفني بني أكثرها وضعت بل ُسًدى، املوضوعات ثنايا بني تذهب الكلمات
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سهوت ما إال صفحاتها، ذيل يف ذلك إىل وأرشت بغريها، كلمات بعض بدَّلت ما وكثريًا
وقعت أنه أعرتف فأنا صنعت؛ ما كل يف والسالمة الِعصمة أدَّعي ولست إليه. اإلشارة عن
تكاد وال تُذَكر، تكاد ال أنها غري ِمثلها، من كتاب يخلَو أن يمكن ال مطبعية أغالط بعض
َحسبي وهو وحده، هلل والكمال تبيانها، أغفلت لذلك إدراًكا؛ املطَِّلعني أقل عىل تخفى

الوكيل. ونعم

السندوبي حسن

762






